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BACKA / KÄRRA

Välkommen till den nya
säsongsavdelningen
i vårt växthus!

Vi har
byggt ut med
2000 kvm

Större sortiment än någonsin

Ljusstakar
Från

50
KR/ST

Ta del av vårt
!
sortiment här

Priserna gäller tom 3/10 2021 • Reservation för tryckfel och slutförsäljning
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se
Mån – tors 10 – 19, Fre 10 – 18, Lör 10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se

Varuhuset för
hela familjen!

Varuhuset för
hela familjen!

ULLSOCKOR 99 KR
80% ull.

Allt som hör
adventsmyset till

PEPPARKAKSHUS
PIPPI 59 KR. Annas. 515g

3 2
för

PEPPARKAKOR 25 KR

JULESKUM 45 KR

GLÖGG 20 KR

Annas. 400g.

720g.

Saturnus. Alkoholfri 75 cl.

35

LJUS OCH DOFTPINNAR

Bolsius. Gäller hela Bolsius sortiment.

En fin present
behöver en riktigt
snygg inslagning!

KR/ST

LED LJUSSLINGA

JULKLAPPSPAPPER 3 FÖR 35 KR

INSLAGNINGSPRODUKTER FR. 5 KR

Star trading. 40 lampor.

Heyda. 80g.

Påsar, etiketter, rosetter, snören m.m.

Lunchrestaurang & Cafe
Veckans meny finns på kladkallaren.se

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

Dagens lunch
från 99 kr
Barnportion 0–12 år 59 kr
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 10 – 19, Fre 10 – 18, Lör 10 – 17,
Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • Priserna gäller tom 3/10 2021 • Reservation för tryckfel och slutförsäljning

50%
RABATT

BLACK WEEK

50% PÅ ALLA MÄRKESBÅGAR

Tom Ford Gucci Oliver Peoples Dolce Gabbana

Celine Jimmy Choo Dior Micheal Kors m.fl.

*Gäller 23-28 nov 2021 vid köp av kompletta glasögon. Går ej att kombinera med andra rabatter.

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

DIN LOKALTIDNING I BACKA, KÄRRA – ÅRGÅNG 16, LITELOKALT.SE
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ANGERED CENTRUM 031 330 91 70

NOVEMBER 2021

BACKA / KÄRRA

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

MILJONVINST TILL
HISINGS BACKA

ICA KVANTUM HAR ÖPPNAT
I BÄCKEBOL KÖPCENTER

KÄRRA HF SÄLJER
FLEST LOTTER

KÖK & CAFÉ COOP BÄCKEBOL SATSAR PÅ FÄRDIGMAT • BACKADALENS DAMER FORTFARANDE OBESEGRAT • HÄR FIRAR DU IN JULEN

på

Handla
Julhandla

hemmaplan!
hemmaplan!
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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 | KATO SUSHI

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

@ karracentrum | www.karracentrum.com
selmalagerlofstorg.se |
Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

fi @selmalagerlofstorg

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
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Var tredje polis planerar
för att lämna yrket
 Var tredje polis gör något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Mer än hälften
anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att stanna kvar i polisyrket. Det visar nya siffror som
Polisförbundet har låtit Novus ta fram bland förbundets medlemmar.
- Det här är allvarligt. Vi har en polisbrist som
slår hårt mot Polisens förmåga att klara hela
sitt uppdrag. Vi har inte råd att förlora fler
poliser, men nu riskerar vi att tappa oumbärlig
erfarenhet och kompetens, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
Polisförbundets undersökning visar att 36
procent av poliserna gör något aktivt för att
planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Särskilt utmärkande är detta för poliser

med många år i yrket men också för utredare,
spanare och poliser i underrättelseverksamhet.
54 procent uppger också i undersökningen
att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn
för att stanna i myndigheten. När man får välja fler alternativ anser utredarna att högre lön,
fler poliser, minskad arbetsbörda och en tydligare och mer tillgänglig arbetsledning är de
viktigaste faktorerna för att stanna kvar.
- Polisers löner har halkat efter under lång

tid. I våra undersökningar ser vi att den enskilt viktigaste faktorn, som både skulle få
fler att stanna kvar och fler unga att söka sig
till yrket, är högre lön. Polisyrket måste uppvärderas, bli attraktivt och upplevas som ett
framtidsyrke som är värt att satsa på. Det gör
man inte idag, säger Lena Nitz.
www.polisforbondet.se
B/K

”

54 procent
uppger också i
undersökningen att
högre lön är den
enskilt viktigaste
faktorn för att stanna i
myndigheten.

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
Ansvarig utgivare

Grafisk form

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

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

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

Varje månad (undantaget juli)

Tryck

Annons/Marknad

Borås Tidning Tryckeri AB

Martinsson Säljmedia
Box 87, 425 02 Hisings Kärra

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

Martinsson Säljmedia

Distribution

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

Redaktion
Julia Gustavsson, Skribent
Olof Lidh, Skribent

Annonsmaterial

Utgivning
Adress

Hemsida

www.litelokalt.se

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

Skanna QR-koden
med din swish-app
och ge ditt bidrag.

Tel. 031 - 52 18 30 | www.mjguld.se

Vi vill bli fler som inte skräpar ner.
Vill du hjälpa till? Gå med i Sveriges största
rörelse mot skräp eller swisha 90 02 817.

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

AKTUELLA ERBJUDANDEN 24/11–28/11

Bäckebol

KLIPPET!

10k/kg
APELSINER

Spanien. Klass 1.

BIFF/ENTRECÔTE

99kK
MAX 4 KG/HUSHÅLL.

15-PACK

20k/st
ÄGG 15-PACK

BIFF/ENTRECÔTE

Dote. Från frigående höns. Medium.

Naturkött/Brasilien.
I bit. Ca 850-2000 g.
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AG 28/11. MED RESE
GÄLLER FRAM TILL SÖND
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di

bjur:

2 FÖR

10k

89k/kg
di

bjur:

79k/kg
FÄRSK TORSKFILÉ

JULMUST

Apotekarnes. Välj mellan
Original & Light. 1, 4 liter.
Jfr-pris 5,36/liter.
Pant tillkommer.

NYBAKADE LUSSEKATTER

FÄRSKA RÄKOR

Nordostatlanten zon 27. Latin: Pandalus borealis.

Fi

15k

3 FÖR

Nordostatlanten zon 27. Latin: Gadus morhua.

Bonjour.

Mu D@n
bjur:

Rung

14)=
/hg
GRILJERAD JULSKINKA

Sverige/Jakobsdals Chark. Jfr-pris 149:-/kg.

bjur:

3 FÖR

109k
SMÖRREBRÖD

Coop Kök & Café.
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Trygghetsspalten Hisingen

NOVEMBER 2021

Insändare

 Förra veckan genomfördes rättegången angående händelsen när en polisman blev skjuten
i Biskopsgården. Flera av mina kollegor var i
Tingsrätten och vittnade om skeendet och naturligtvis var det mycket känslor i rättssalen, inte
minst för hans familj och närmaste kollegor.

Varför klaga på Kärra Centrum
Tycker inte alls som en del, att Kärra Centrum är tråkigt. För mig
är det alldeles perfekt. Här finns det jag och många andra behöver. Det räcker gott. Så många bor det inte i Kärra att man måste
ha ett gigantisk torg i stadsdelen. Var glada för det som finns.
ANNA

I skrivande stund vet vi inte domen och vi får avvakta med reaktioner efter att vi läst vad de kommer fram till.
Vi har nu varit förskonade från skjutningar under hösten men vi
är ständigt på tårna då vi vet att det goda läget snabbt kan förändras.
Det löpande arbetet går sin gilla gång. Med det menas att vi skall
hantera alla samtal och uppgifter som kommer till oss. Mina kollegor på ledningscentralen hanterar över 1000 inkommande samtal
varje dygn. Lägg till ytterligare 850 stycken utgående samtal. Detta
resulterar i mellan 750-800 dokumenterade åtgärder. Belastningen
är väldigt hög och det kan vara en förklaring till att väntetiderna
ibland kan upplevas som långa.
Som tur är har vi inte haft några allvarligare händelser den senaste tiden. Men arbetet i linjen måste skötas samtidigt som ett antal
större insatser effektueras. Det är ju så att det sker en del intressanta
ingripanden och händelser som inte blir mediala. Vi kan gripa och
göra andra polisiära insatser som får utrymme så att de kommer till
er kännedom medan de flesta andra aldrig är eller blir officiellt rapporterade. Ibland är de kända i förväg, vilket gör att vi kan ligga på
framkant men ibland är de snabbt uppkomna. Det gör att vi antingen kan sköta det på lokal nivå men ibland måste vi resursutjämna,
antingen över staden men ibland även i regionen.
I möjligaste mån är det personal från Hisingen sköter ”våra” ärenden men ibland kan det vara så att en patrull från centrala stan eller
Angered får åka ut hit för att utföra ett jobb. Det innebär att även
personal från Hisingen får stötta i andra områden om det skulle behövas för att på motsvarande sätt jämna ut arbetsbördan.
Fotbollsmatcher och demonstrationer är exempel på i förväg kända händelser när vi måste se över resursen över Polisområdet för att
kunna trygga säkerheten. Riksdagsvalet som skall genomföras nästa
år är en händelse som med säkerhet planeras på regional men även
nationell nivå.
Besökte skola i Kärra
Jag var förra veckan på en skola i Kärra för att tala med elever
i åttondeklasserna då det är stökigt både inne på skolan men
även på utsidan. Skadegörelse genom glaskross och eldning i
korridorer och på toaletter. Helt klart är att jag skall hjälpa till
för att stävja sådant ofog, men även att försöka stötta de elever
som tvingas se på när det händer. Vi måste gemensamt stärka
de goda krafterna som jag kan tänka mig, inte vet hur de skall
hantera de kamrater som ställer till det. Tystnadskulturen som
det har skrivits mycket om den senaste tiden finns, inte bara
bland oss vuxna och anställda, utan i högsta grad även hos våra
barn. Hur skall vi kunna stötta och hjälpa dem som i många
sammanhang tvingas se på och bevittna brott och kränkningar
om inte vi vuxna visar framfötterna och kurage. Det är viktigt
att det kommer in polisanmälningar men det kanske viktigaste
är att vi kan arbeta förebyggande få att vi kan minimera lidandet, kostnader och att barnen lär sig förstå, acceptera och våga
tro på systemet och det moraliskt riktiga. Inte helt enkelt kan
jag meddela.
Vi har alla en skyldighet att hjälpa till när något barn riskerar att utveckla ett felbeteende som kan resultera i oönskade
effekter.
Vuxenvandring
Vi har med stor hjälp från staden fått igång Vuxenvandring på
några ställen. Det kan vara en förening som vandrar en helgdag, ett par timmar, vilket gör att man får en ersättning av
staden som går till laget, klubben eller föreningen. Ett av sätten att öka tryggheten i våra områden är att få ut fler vuxna i
utemiljön och detta är ett sätt som dessutom ger klubben en
chans att tjäna en slant. Finns det bara en förening i grunden
så kan vem som helst ansöka om att få bidra. Det kan vara en
odlarförening, kyrkan eller en idrottsklubb.
Håkan och Kennet har kontaktuppgifter till vem ni skall
vända er för att komma igång.

Backa har lyft
Glad att Hisings Backa äntligen fått ett lyft i och med nya Selma
Lagerlöfs Torg och alla bostäder som byggts och håller på att
byggas. Backa är en stadsdel som haft det ganska tufft med
både det ena och det andra, men nu har det blivit en märkbar
förändring bland folk i och med satsningen här. Det är bara att
gå ned till torget så märker man av den goa stämningen.
FÖDD I BACKA

Gun Mattsson.

Fina förutsättningar i Kärra

Vilket party Gun bjöd på!
Livslust själ Gun Mattsson fick ett avskedsparty som heter
duga. Mycket folk var på plats och jag var en av dom
som fick vara med och hylla Gun. Tårarna kom på både
mig och flera andra. Att Gun nu ska lämna livslust är så
sorgligt. Så fint som livslust utvecklats till stor glädje för så
många av oss lite äldre. Det ska vi tacka Gun för.

Är nyinflyttad i Kärra, sedan knappt ett år. Med småbarn och
har nu satt mig in i föreningarna som finns. Måste säga att
jag blev glatt överraskad. Här finns handboll, fotboll och innebandy för att nämna de större sporterna. Det har gjort att jag
och familjen stortrivs i Kärra med så många möjligheter för
barnen till vettiga fritidssysselsättningar.
TACKSAM GERREBACKABO

STAMGÄST PÅ LIVSLUST

Gör om korsningen i Norra Kärra

Gun är bäst
Tack för en intressant läsning om Gun Mattsson Livslust i
senaste numret av lokaltidningen. Gun var värd varenda
ord. Vi är så många som kommer att sakna henne. Jag
undrar vad det blir kvar av livslust när inte Gun är kvar?

För ett tag sedan gjordes vägsträckorna om uppe vid Lillekärr
Norra. Till det sämre enligt mig. Nu är det oftast kö långa
stunder. Allra mest när “alla” ska hämta sina barn i skolan. Det
var inte bra innan omgörningen, men nu är det ännu sämre.
Att det ska vara så svårt att göra rätt från början.

80 ÅRIG LIVSLUSTARE

BOENDENDE I LILLEKÄR NORRA

Julklappen
som inte ryms
i ett paket
Satsa på en gåva som värnar om naturen

Däck stjäls
Ni som har bilar som är lite dyrare, eller rättare sagt dyrare
däck kan vara medvetna om att det stjäls en hel del just nu.
Både däck och fälg sittandes på fordon men även sådana som
ligger inomhus har varit föremål för stölder. Jag kan inte direkt påstå hur ni skall skydda er, men kanske kan ni agera lite
brottsförebyggande för att inte få en obehaglig överraskning
när i kommer ut på morgonen.
Slutligen vill jag påminna om att tipsa oss om ni misstänker att det hanteras narkotika på olika platser. Framför allt
samlingsplatser men även där det kan misstänkas att det göms
och förvaras.

Besök
vår julbutik

HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN
Foto: Ida Olsson / I skog och mark Sverige

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 22 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
tip n!
a
art ate
Sm julm
för

Klassiskt småvarmt
50:-/portion

Klassiskt kallt
149:-/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

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

• 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

backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
ring köket 010-741 59 88, du kan också maila
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Vi
finns även på facebook där vi heter:
@kokochcafecoopforumbackebol
Öppettider: Vardagar 08.00–19.00 • Helger
08.00–18.00 • Frukost
Köket stänger
min innan.
Öppettider:
& Café30
mån–fre
08–19
Väl mött8–10.30)
önskar Personalen
på Coop
& Café
(frukost
• Café lör–sön
8–18Kök
• Lunch
och
Bäckebol!
á la carte mån-fre 11–18.30, lör–sön 11–17.30.
Väl mött önskar personalen på

Coop Kök & Café Bäckebol!
Annat än julmat?
Ladda hem
Du kan även rikta din
broschyr: Du kan även
mobils kamera mot qr-kodrikta din mobils kamera
en för att ladda ner vår
mot qr-koden för att ladda
cateringmeny som pdf
ner vår cateringmeny som
eller knappa in länken i din
pdf eller knappa in länken i
webbläsare:
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Kärra HF:s flickor 13 bidrar starkt till klubben med sin Bingolottoförsäljning. Bild: David Asserfors.

Över 800 000 till Kärra HF
Ideella organisationen Folkspel har presenterat överskottet till föreningslivet senaste verksamhetsåret.
Kärra HF har tjänat 800 000.
 Genom försäljning av Folkspels lotterier; BingoLotto, Sverigelotten och Julkalendern, erbjuds svenskt föreningsliv att tjäna
pengar till sina verksamheter. Allt överskott
går direkt tillbaka till föreningarna som
sålt lotterna och senaste verksamhetsåret
har hela 352 miljoner kronor delats ut.

törer har ekonomiska intressen i vår verksamhet och att vi därmed kan låta allt överskott gå direkt tillbaka till dem vi verkar
och finns till för.

”

Intäkterna från lottförsäljningen
betyder oerhört mycket för oss
och det plöjer vi direkt ned i vår
verksamhet”

Så mycket har våra föreningar tjänat:
• Kärra HF 818 000.
• Hisingsbacka FC 393 000.
• Velebit 250 000.
• Kärra Klareberg 168 000.

De senaste fyra åren har inneburit en rejäl utveckling och ökning av det överskott som betalats tillbaka till föreningar och
organisationer.
2017/2018: 177 miljoner.
2018/2019: 189 miljoner.
2019/2020: 232 miljoner.
2020/2021: 352 miljoner.
– Vi har ökat med 99 procent sedan verksamhetsåret
2017/2018 och med 52 procent jämfört med föregående år.
Vi vet att många föreningar haft det tufft – inte minst under
den pandemi vi levt med under ett och ett halvt år. I den kontexten vet vi att vårt överskott gjort och gör stor skillnad för
många, säger Hans Sahlin, vd för ideella Folkspel.
Av de 352 miljoner som föreningslivet dragit in har föreningarna i Västra Götaland tjänat mest, 65 miljoner.
Kärra HF finns dessutom med på topplistan över samtliga
klubbar och organisationer i hela Sverige.

att våra medlemmar ska sälja, men det har ändå visat sig att
“alla” förstår vikten av att varje såld lott betyder att man bidrar
till föreningen Kärra HF:s verksamhet och framtid. Man kan
inte annat än att vara stolt och imponerad över våra medlemmars insats.
Nu laddar Kärra HF för försäljningen av lotter till uppesittarekvällen.
- Det är utan tvekan årets enskilt bästa försäljningen. Kan vi
komma i närheten av förra årets försäljning så har vi gjort det
fantastiskt bra, säger klubbchefen.

Topp 10 föreningar i Sverige

Magnus Björklund klubbchef i Kärra HF, som
drar in över 800 000 på lottförsäljningen.
- Det är en fantastiskt bra siffra för oss som förening. Intäkterna från lottförsäljningen betyder oerhört mycket för oss och
det plöjer vi direkt ned i vår verksamhet Vi har inga krav på

Hans Sahlin:
– Jag är mäkta stolt över det överskott vi bidragit med till landets föreningar och organisationer under 30 år och sm uppgår
till över 17 miljarder. Vi är som bekant en ideell organisation
som ägs av våra medlemmar. Det innebär att inga privata ak-

• 8. Spånga IS – 671 000.

Magnus Björklund
Klubbchef Kärra HF

• Backatorps IF 160 000.
• IBF Backadalen 108 000.
• Finlandia/Pallo 64 000.
• Hisingskärra IBK 42 000.

• 1. Södertälje SK – 978 000.
• 2. Bollstanäs – 946 000.
• 3. AIK – 904 000.
• 4. Sävehof – 847 000.
• 5. Kärra HF – 818 000.
• 6. Gerdsken – 753 000.
• 7. Herrestad – 737 000.
• 9. IFK Östersund – 637 000.
• 10. Ullareds Idrottsallians – 628 000.

LEIF MARTINSSON
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Snart lanseras Flexbiljetten
30 november lanserar Västtrafik en ny biljett – Flexbiljetten.
Den passar dig som reser regelbundet med oss, men inte
varje dag.
Biljetten innehåller tio stycken 24-timmarsbiljetter som kan
användas inom 30 dagar och kommer kunna köpas i appen
Västtrafik To Go.

Fakta om flexbiljetten

• Passar dig som reser 2-3 dagar i veckan med oss.
• Gäller på buss, båt, spårvagn och tåg.
• Tio 24-timmarsbiljetter.
• Aktivera en biljett åt gången när du vill inom 30 dagar.
• Finns endast i Västtrafik To Go.
www.vasttrafik.se

B/K

Nytt läge på Selma Lagerlöfs Torg
Snart står nya lokaler färdiga för inflyttning i nästa etapp
där torget färdigställs. Det är fyra verksamheter som flyttar
in under vintermånaderna till sina nya lokaler. De som är
först ut att flytta in i sina lokaler är Alloptik (fd Selmas Optik), Afrodite Beauty (Selma nails), 1Food (Selma frukthall). Sen kommer även Viktoria Café & Konditori att
öppna under februari/mars. Apotek Kronan planerar
för flytt till lokaler i det runda huset under februari/mars.
Även äldreboendet och Familjebostäders hyreslägenheter med läge ovanför butikslokalerna förbereds för inflyttning
kommande månad. Vi välkomnar både butiker och hyresgäster till sina nya lägen på torget!

Foto: Bert Leandersson

Kan bli årets bästa byggnad
Selma Lagerlöfs Center är nominerad till “årets bästa byggnad”
i Göteborg! Priset kommer från Per och Alma Olssons fond.
Den vinnande byggnaden eller anläggningen är den som på
bästa sätt uppfyller fondens krav på utformning och användning. Helt enkelt den bästa byggnaden i Göteborg. På grund
av Covid-19, så pausades ”årets bästa byggnad” under 2020.
Därför delas det i år ut två priser för bästa byggnad, 2020 och
2021.

• ”Igloo”, en kupol för fjärrkyla, byggaktör: Akademiska Hus, arkitekt: Wahlström & Steijner

Julklappshjälpen - Insamling
i Kärra Församlingshus

• Humanisten Näckrosdammen, byggaktör: Akademiska Hus, arkitekt: KUB
• Högvakten, Börsen, byggaktör: Higab, arkitekt: Ahrbom & Partner
• Lindholmens Tekniska Gymnasium, byggaktör: Lokalförvaltningen, arkitekt: KUB

De nominerade för 2020 är:

• Regionens Hus, byggaktör: Västfastigheter, arkitekt: White

• Angereds Resecentrum, byggaktör: Västtrafik, arkitekt: Wingårdh

• Selma Lagerlöfs Center, byggaktör: Göteborgslokaler, arkitekt: White

• Arbetarbostäder Billdals Gård, byggaktör: Fastighetskontoret, arkitekt: OKIDOKI

B/K

B/K

Vad händer under ytan?
Varje dag pågår skadligt fiske i svenska vatten.
Naturskyddsföreningen jobbar för att
gynna skonsamt fiske och för att stärka
skyddet i marina områden.
STÖD VÅRT ARBETE FÖR ETT LEVANDE HAV!
Swisha en gåva till 901 3038
BS Gothia,s invigde den nya Bågskyttehallen i Tuve torsdag den 18 november.
Ordförande Bengt Idéhn (tv) och hedersmedlem Raimo Utriainen står efter skjuten invignings pil vid avtäckt
minnesplakett om husbygget. Fotograf: Hans-Peter Liljenberg

Det är äntligen dags att fira en vanlig, hederlig jul
tillsammans igen. Vi har givetvis laddat upp med en rejäl dos
tomtevänliga aktiviteter. Varmt välkommen in till oss.

Det här händer hos oss i jul!
Med start 27 nov:

Alla adventssöndagar:

•
•
•
•
•
•

• Kom och träffa tomten, kl 11-15
• Julsång från vår kör

Digital juljakt
Tomtens galleri
Barntåg för de minsta
Photoshoot i tomtens släde
Julgransförsäljning (fr. v 48)
Pop-up presentkortsförsäljning (fr. v 49)

• 11-12 dec: Barnfotografering. Boka nu!
• 13 dec: Luciatåg från Balettakademin
• 18-23 dec: Extraöppet i butikerna!

Mer info och tider hittar du på kongahallacenter.se
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Restaurangchefen Jessica Samuelson med de goda räkmackorna, som är en storsäljare.

Kök & Café Coop Bäckebol
satsar på färdigmat
 Det är full fart i köket när lokaltidningen hälsar på Kök & Café Coop i Bäckebol Center. Dagens mat lagas. Tempot är högt och det är
mycket som ska förberedas och ska göras under dagen. Restaurangchefen Jessica Samuelson är spindeln i nätet och ser till att allt flyter på.
Jessica började som restaurang chef på Kök & Café Stora Coop
Bäckebol i maj 2017. Hon har tidigare varit inom restaurangbranschen. Mycket positivt har hänt på restaurangen sedan
Jessica tog över. Och mer kommer.
- Det är mycket att göra hela tiden, men jag gillar verkligen
att skapa god mat så att gästerna blir nöjda och belåtna, samt
att hitta nya matkoncept som vi gjort under resans gång.
De lagar all mat i egna köket. Det handlar om frukost,
lunch, a la carté, smörgåstårtor, de fantastiskt goda räkmackorna, sallader och inte minst den färdiglagade maten som också säljs i Stora Coops varuhus. Både i delikatessdisken och färdigmatskåpen vid frukten.
Det sistnämnda ligger varmt om hjärtat hos restaurangchefen. Färdigmaten slog igenom under pandemin och succén har
bara fortsatt. Det finns allt från fisk till kött och vegetariskt.
- Här kan man köpa bra och nyttig mat som är egenproducerad till ett vettigt pris. Den har slagit väldigt väl ut och vi
säljer jättebra. Det passar många att köpa en eller några matlådor som bara är att värma upp. Enkelt, smidigt, nyttigt och
gott, säger Jessica.
Färdigmaten köper du inne på Stora Coop, där den har en
egen avdelning intill delikatessen.
- Finns i eget skåp där med rätt temperatur.
Billig är den också. 55:- för en och köper man fyra så kostar
det endast 165:Frukostbuffén värd att prova
Frukostbuffén är som bästa hotellfrukosten. Dels är den inbjudande upplagd men också mycket prisvärd. För endast 49 kronor
får du en riktigt god grötfrukost. Nu har man även stekfrukost
varje fredag med stekt ägg, stekt potatis, bacon och korv för 55:-.
Frukosten håller högsta klass med ett stort utbud till.

• Kladdig kladdkaka med färska bär och grädde.

Vem kan stå emot det?
Prisvärt är det också 299:- för 2 personer.

Frukostbuffén lockar många.

- Frukosten är populär och det är alltid mycket folk som
kommer hit för den.
Middagsmys har kommit för att stanna
Middagsmys för två är en annan storsäljare som slagit väl ut..
- Ja. det är ett perfekt matpaket och upplevelse som passar
många, fredag eller lördagskväll då man oftast vill mysa till det
lite extra.
När man hör några exempel vad middagsmys kan innehålla
så blir man direkt lockad.
VAD SÄGS OM:

• Husets goda smörgåstårta
• Pepparstekt fäskfile, rödvinssås och krämig potatisgratäng.

After shopping en nyhet
Att Jessica är kreativ och inte rädd för att prova nya grepp förstår man. Nu ska de även köra igång After Shopping där kunderna som handlat i Bäckebol kan njuta av en räkmacka och
ett glas vin/öl (finns alkoholfritt)
After shopping lär bli framgångsrikt.
Nästa år ser restaurangchefen och hennes duktiga medarbetare fram emot att restaurangen ska helrenoveras. Det mesta
kommer att bli helt nytt.
- Det känns jättebra att få en uppdaterad fräsch restaurang
för det behöver vi. Det blir ett jättelyft för oss som arbetar här
och inte minst för alla våra gäster.
Tills dess fortsätter restaurangen att utvecklas och nu är det
mycket fokus på julen och all julmat.
- Vi erbjuder massor med god julmat som man och kan catera och hämta direkt hos oss. Här finns bland annat jultallrikar, julsmörgåsar, jullandgångar och julbuffé att välja på.
Kök & Café Coop Bäckebol är en restaurang i framkant.
Med god egenlagad mat.
Med färdigmaten.
Med frukostbuffén.
Med dagens lunch.
Med middagsmys.
Med After Shopping.
Med all den goda julmaten.
Det är ett svårslaget koncept.
LEIF MARTINSSON
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Julen på
Bäckebol
Välkommen till ett julpyntat Bäckebol Center där vi vill
bjuda in dig och dina käraste till alla våra festligheter.
Allt är även helt kostnadsfritt!

Save the date

Läs mer på vår facebook eller Instagram

Lördag v47

Söndag v47

Helgen v48

Smygstarta julstämningen redan
på lördag. Besök oss för lite
glöggmys med pepparkakor.

Jultomten är på besök, fota er
med tomten och få tre bilder med
hem. Vi bjuder även på glöggmys
och pepparkakor.

Dreamcenter är på plats för att
samla in kläder och leksaker
till de som inget har. Vi bjuder
självklart på julmys och
annat trevligt.

Helgen v49

Måndag v50

Helgen v50

Få era paket inslagna på vårt
uppdukade jultorg, det blir
supermysigt! Under lördagen är
det även tomtefotografering.

Brunnsbo musikklasser bjuder
på Luciatåg. Kom och kika om du
har vägarna förbi.

Dekorera egna pepparkakor och
slå in era paket på vårt jultorg.

27 Nov

11 & 12 Dec

28 Nov

3-5 Dec

13 Dec

18 & 19 Dec

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

foto: andreas berheide/mostphotos/ikon

Musik i adventstid

28 NOVEMBER - FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
BACKA KYRKA
11.00 Högmässa

Robin Rydqvist, trumpet, kören Cantus.

17.00 Sjung in advent

Kören Cantus, Magdalena Walter Angerbjörn,
sång, Robin Rydqvist, trumpet, Lars-Olof
Cedergren, orgel. Elisabeth Levinsson, ledning.

GLÖSTORPSKYRKAN
11.00 Adventsgudstjänst

Claes Abrahamsson, trumpet, Glöstorpskören,
Ingmarie Wahlbäck, orgel och piano.

KÄRRA KYRKA
11.00 Adventsgudstjänst

Monica Plåt, trumpet, Sara Lindblom,
orgel och piano.

SÄVE KYRKA
11.00 Adventsgudstjänst

S:t Olofskören, Janne Bjerger, trumpet,
Jens Claesson, orgel och piano.

RÖDBO KYRKA
17.00 Adventssånger

Sara och Stefan Lindblom, sång och musik.

BRUNNSBOKYRKAN
17.00 Mässa
Bäckebol Vocalis.

TUVE KYRKA
18.00 Advents- och julkonsert
Odinkören under ledning av Leana Salu,
Ingmarie Wahlbäck, orgel.

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

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

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
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Supporta dina locals!
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT | APOTEKET KRONAN
BÄCKEBOLS KYRKSAL SVENSKA KYRKAN | BLOMGÅVAN | FISKHUSET
FRANSKA SKAFFERIET | HEMKÖP | MJ GULD | PIZZERIA PÄRLA
SALONG INFINITY | SELMA NAILS AFRODITE BEAUTY | SELMAS OPTIK
SELMAS PIZZERIA | SUSHI K

KRONANS APOTEK:
Välkommen till Kronans
Apotek Hisings Backa och
fynda på Black Week!

HEMKÖP:
Tortillabröd

Banderos, 8-pack, 320g,
jfr-pris 15,63/kg

5:-

/st

Max 5 köp/hushåll/vecka 46

BLOMGÅVAN:
Adventsmys?
Vi har det!
Välkomna in till oss!
Juliga hälsningar från
Åsa & Anna

PIZZERIA PÄRLA:
Lunch mån – fre 11 – 15

79:-

Vi är anslutna till foodora.se.
Varmt välkomna!

BACKA KYRKA:
Första advent

Högtid, förväntan, värme & ljus

Högmässa 28/11 11.00

AFRODITE BEAUTY:
Ny lokal från
och med den 6/12
Selma Lagerlöfs torg 8
Varmt välkommen!

SELMAS PIZZERIA:
Mån – fre 11 – 21
Lör – sön 12 – 21

Präst: Göran Starke
Kören Cantus
Robin Rydqvist, trumpet

FISKHUSET:
Dags för sill!

Nu har du chansen att njuta
av alla våra goda sillsorter!
Från den 26 november, lagom
till 1:a advent, utökar vi vårt
sillsortiment inför jul!

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

80:-

Fira in julen med oss på
Selma Lagerlöfs Torg

Save
t
date he
!

Fredag den 3 december kl. 15- 18!

Program på torget:
• Julgranspyssel för barnen
– skapa något fint att hänga i din gran
• Ekologisk glögg & pepparkakor
• Tomten tar emot önskelistor
• Julmaskot hälsar på barnen
• Nygräddade pannkakor från
Pannkakstrossen
• Julerbjudanden och julklappstips
från butikerna
• Sillprovning i Fiskhuset
• Öppet hus i Egnahemsbolagets
visningslokal
• Föreningsaktiviteter

Missa inte butikernas
alla julerbjudanden!

selmalagerlofstorg.se |

ffa to

m

rä

T

• Vi som bygger Selma stad
– välkommen till modellen och se
vad som händer runt dina kvarter
• Biblioteket läser julsagor för barnen

ten!

Program i
Selma Lagerlöfs Center:

fi@selmalagerlofstorg

Jul på torget arrangeras av GöteborgsLokaler i samverkan med Familjebostäder och marknadsrådet Selma Lagerlöfs Torg. Reservation för eventuella ändringar i tprogrammet.

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

16

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

NOVEMBER 2021

Ica Kvantum i Bäckebol Köpcenter
premiäröppnade förra veckan
Förra veckans var det premiäröppning av Ica Kvantum i Bäckebol. Redan timmen innan premiären var köerna långa. När
butikschefen Jörgen Kjerstensson tillsammans med personalen
klippte invigningsbandet bröt ett stort jubel ut och folk vällde
in i den nya mataffären.
- Fantastiskt att få vara med om detta. Just nu känns det
oerhört bra, säger en mycket nöjd Jörgen ett par timmar efter
öppningen.
Butiken har det mesta som en större mataffär ska ha.
LEIF MARTINSSON

... och Apotek Hjärtat öppnade samtidigt
 Att det var stort pådrag i Bäckebol Köpcenter förra veckan rådde inget tvivel. Två nya
butiker som öppnade samtidigt hade gjort folk nyfikna. Förutom Ica Kvantum öppnade
också Apotek Hjärtat alldeles intill matbutiken.
- Det känns otroligt bra att öppna här i Bäckebol Köpcenter, säger apotekschefen för apoteket hjärtan, Ulfeta
Kotorcic.
Apoteket har ett stort utbud av varor. Personalen hög
kompetens och öppettiderna är generösa.

- Det är en härlig utmaning att vara med och utveckla en
helt ny butik, säger apotekschefen.
LEIF MARTINSSON
Ulfeta Kotorcic apotekschef.

KÄRRA
CENTRUM

Vi på Kato håller öppet som
vanligt med följande tider:
Mån-Tor 11 - 20
Fredag
11 - 21

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

Välkomna!

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

NYHET!

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

12 - 21
12 - 20

Dagens lunch serveras
mellan 11 - 15 måndag till fredag.

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

Lördag
Söndag

Krokantrulle
med tryffelfyllning

22 kr

Äpplekaka med vaniljsås

30 kr

Bakelser flera sorter
+ kaffe

55 kr

99:-

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

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

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

Tel. 574030

CANDY
de ska va gott o leva

Välkommen in i vår juliga värld!

ÖPPETT:

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

Vi har nu öppet mån-fre 10-18 lör-sön 10-15 fram till jul.

Vi sponsrar

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

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

z

Veckans
erbjudande

Kärra Hårteam

Ny rätt varje vecka!

VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

KÄRRA

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

KÖK & BAR

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD
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Fira in julen

Ladan.

Ladan i Backa
Söndag 5 december kl 10.00 - 15.00
Ideella föreningen Ladan bjuder in till en julmarknad i en idyllisk miljö!Föreningen säljer ekologiska granar från Lindomegranen. Det fina med att köpa din julgran från oss är att du
kan lämna den i retur efter jul, och glädja våra djur som får
granarna som gnagleksaker! I år kommer vi ha både rödgranar och kungsgranar.Lokala verksamheter säljer mat, dryck
och hantverk. Scen med livemusik, Café. Julbocken kommer
och samlar in barnens önskelistor till tomten.
B/K

Selma Lagerlöfs Torg.

Selma Lagerlöfs Torg
 Hallå där Kathleen Hahne centrumchef
Selma Lagerlöfs Torg

är man välkommen att ställa frågor och få information om pågående och kommande projekt i Selma stad.

Snart dags för julmarknad på Selma Lagerlöfs Torg.

Kommer Tomten att vara på plats?
Tomten kommer att vara på plats och ta emot barnens önskelistor.

Vilken tider gäller?
Julaktiviteterna håller på kl. 15-18

Tolsered 4H-gård.

Tolsereds 4H-gård i Kärra
Söndag 28 november kl 10 –14
Julevenemang på Tolsered 4H-gård i Hisings Kärra. Det kommer att finnas café, lotteri, fiskdamm, ponnyridning, tunnbröds
& hantverksförsäljning. Barnen får lämna in önskelista till tomten.

Vad kommer att hända?
Programmet innehåller bland annat Julgranspyssel för barnen – här
får barnen skapa något fint att hänga i sin gran i hållbart material.
Vi bjuder på ekologisk glögg & pepparkakor. Tomte och julmaskot besöker torget. Sen kommer Västra Götalands Militärhistoriska
Förening att grädda pannkakor från vedeldade pannkakstrossen.
Sen hoppas vi på aktiviteter på torget från lokala föreningar.
Egnahemsbolaget kommer att ha öppet hus i sin visningslokal som ligger bredvid apoteket, där kan man få information
om deras kommande lägenheter som byggs på torget. Inne i
stadsdelshuset kommer representanter från de olika fastighetsbolagen att finnas på plats runt modellen över Selma stad. Dit

Blir det erbjudande och julklappstips från butikerna?
Butikerna kommer att vara laddade med julklappstips, julerbjudanden och julmys hela december. Och för dem som är
osäkra på vilken sill som man ska köpa till julbordet så kommer Fiskhuset att ha sin populära sill provning från kl. 15.00.
Vad betyder julmarknaden på torget för de de boende i
Backa, tror du?
Denna jul tror jag blir extra betydelsefull för boende runt
Backa. Nu när restriktionerna har lättat finns ett efterlängtat
behov av att mötas och samlas kring olika aktiviteter på torget
igen. Vi fortsätter såklart att visa hänsyn till varandra och umgås på ansvarsfullt sätt.
B/K

B/K

Tuve Torg
Lördag 27 november kl. 11.00-14.00
Idag firar vi jul på torget. Precis som 2019 eftersträvar vi att
göra detta evenemang så hållbart det bara går.
Det blir bland annat härlig julmusik, ekologisk glögg och
pepparkakor och hållbart julgranspyssel för att komma i riktigt
härlig julstämning.
Inne i centrat visar Tuvebagarn hur man dekorerar sina pepparkakor. Röda Korset och Lions bjuder på julmarknad.
B/K

Bohus Fästning
Julmarknad lördagen den 11 december mellan kl. 12-18.
Mer information: https://bohusfastning.com/event/julmarknad/
B/K
Kärra Centrum.

Julmys i Kärra Centrum
17-18 december
I Kärra Centrum blir det extra julmys i Kärra Centrum under
två dagar. Julmusik med Brunnsbo musikklasser, glögg, lusse-

bullar, pepparkakor, lotteri, erbjudande från butikerna är bara
något av allt som händer de här dagarna.
B/K

Fira nästa jul
i ditt drömhem

Inflyttning
från september
2022

Drömmer du om en egen nyproducerad lägenhet?
Nu har vi påbörjat försäljningen av våra nya bostadsrätter på
Selma Lagerlöfs Torg. Här hittar du välplanerade bostäder på 1–5
rum och kök med nära till allt för det goda vardagslivet. Läs mer
om Bostadsrättsföreningen Selma Park på egnahemsbolaget.se.
Fredagen den 3 december är det julevent på Selma Lagerlöfs
Torg. Då är du varmt välkommen till vår visningslokal.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Vi ses där!

EHB-Lokaltidningsannonser.indd 1

2021-11-16 13:14
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Bosse och Britt-Marie lyckliga miljonvinnare. Bild: Svenska Spel.

Glädjejubel för pensionärspar i Hisings Backa

Vann 5 miljoner på
triss i TV4 nyhetsmorgon
 Pensionärerna Britt-Marie och
Bosse från Hisings Backa bröt ut
i stort glädjejubel i början av november när de vann fem miljoner
kronor på Triss i TV4 Nyhetsmorgon. Mångmiljonvinsten kommer
gå till en elbil och att dela med
sig till barn och barnbarn.
Britt-Marie skrapar ofta Trisslotter och fick
anledning att glädjas lite extra en höstdag när
hon såg tre tv-rutor och en garanterad storvinst på en lott. Under onsdagsmorgonen
bröt hon ut i ett ännu högre glädjejubel, innan chocken kom, efter att hon skrapat fram
den högsta vinsten på fem miljoner kronor i
TV4 Nyhetsmorgon.
− Åh herregud! Det är helt fantastiskt och
svårt att förstå. Det blev världens bästa onsdag, säger den mycket överraskande vinnaren
till Svenska Spel Turs vinnarkommunikatör
Natalie Wallin och fortsätter:
− Det är flera som blir glada för detta.
Det är nästan så jag börjar gråta.Gratulationerna haglade över den mycket glada och omtumlade vinnaren efter skrapet.Trots chocken

Britt-Marie med vinstlotten. Bild: Svenska Spel.

över att gå från garantivinsten på 100 000
kronor till att vinna fem miljoner kronor finns
det tankar på vad pengarna kommer gå till.
− Vi skojade innan om att beroende på

vinstsumma skulle det antingen bli varsin elcykel eller en elbil. Nu kan vi både köpa elcyklar, en elbil och samtidigt dela med oss till
barn och barnbarn.

− Det här betyder också att vi får en säkrad
ålderdom, säger Britt-Marie med ett leende.
Svenska Spel Turs vinnarkommunikatör
Natalie Wallin fick ta del av glädjen.
− Parets glädjechock visste inga gränser
samtidigt som de har mycket att landa i med
många miljoner mer på kontot helt plötsligt.
De tar hem årets högsta vinst till kommunen
hittills. Nu får de fira med nära och kära och
testköra elbilar, säger vinnarkommunikatören
Natalie Wallin.
Lotten som gav de tre tv-rutorna och ledde
till mångmiljonvinsten var inhandlad hos Stora Coop Backaplan.
Det här är Triss: Triss är landets mest sålda skraplotter och ett av Sveriges populäraste
spel. Man kan vinna mellan 30 kronor och 1
000 000 kronor direkt på skrapet. Vid tre TVsymboler får man delta i en offentlig dragning
på TV4 där man kan vinna mellan 100 000
kronor och 5 000 000 kronor. Vid tre klöversymboler får man delta i en offentlig dragning
på TV4 där man kan vinna från 10 000 kr i
månaden i 10 år upp till 100 000 kr i månaden i 25 år.
www.svenskaspel.se
B/K
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Nattvandrarna
gör närområdet
tryggare

KYRKOSPALTEN

Att finna och
bli funnen –
Adventstankar

De är där i ur skur. Nattvandrarna från Backatorp IF som
ser till att skapa trygghet under helgerna i Backatorp och
Skogome. Det är främst föräldrar till ungdomslagen i
Backatorps IF som är med.
Insatsen de gör är beundransvärd.
Det är bara att applådera
föreningen, föräldrar och andra som bidrar till att skapa
trygghet i närområdet.
B/K
Föräldrar från Backatorp IF:s flickor 07-08 nattvandrade för några
helger sedan. Bild: www.backatorpif.se

Evenemangsbiljetten är Årets julklapp 2021
 Pandemin har kännetecknats av social distansering, frenetisk handtvätt och nöjen som antingen åtnjutits inom hemmets fyra väggar eller ute i naturen. När sociala och kulturella aktiviteter återigen blivit
möjliga har svenskarna snabbt visat vad som saknats dem mest under pandemin – att roa sig, inspireras
av kultur och få uppleva saker tillsammans. Därför är Årets julklapp 2021 evenemangsbiljetten.
För trettiofjärde året i rad utses Årets julklapp
av HUI. Till följd av pandemin har både
2020 och 2021 präglats av inställda och uppskjutna evenemang. När restriktionerna nu
hävs märks en vilja att komma ut och träffa
människor i sociala sammanhang. Biljettåterförsäljaren Ticketmaster rapporterar om en
uppgång i besök på hemsidan och köp av biljetter med över 100 procent. Enligt konsertarrangören Luger har biljetter till artister som
Thåström, Amason och Yung Lean sålt slut
rekordsnabbt och en match i damallsvenskan
slog nyligen publikrekord – det är tydligt att
vi svenskar längtar efter att uppleva evenemang igen. När det nu går kommer kulturevent, livesport och andra sociala upplevelser
att ta större plats i våra liv framöver.
- I år är den mest eftertraktade julklappen det
vi har ett uppdämt behov av, nämligen biljetter
till kultur- eller sportevenemang. Och det påverkar i sin tur även andra delar av handeln. Vi
ser tydligt hur evenemang, rekreation och kultur skapar behov och fungerar som en motor också för annan typ av konsumtion, säger Emma
Hernell, VD på HUI.
Under det senaste året har det blivit tydligare hur konsumtionen i olika branscher
hänger ihop. När stora delar av samhället har
varit stängt har konsumtion kopplad till det
sociala livet uteblivit. Det har varken funnits
behov av att köpa nya kläder eller gå till frisören. När människor nu börjar röra sig i samhället och delta i evenemang bidrar det även
till att driva konsumtionen i andra delar av
detaljhandeln och besöksnäringen som fått stå
tillbaka under pandemin.
- Evenemangen får oss att vilja vara fina. Det
kan leda till att vi behöver gå till frisören eller
uppdatera vår garderob. Innan eventet kanske vi
går på restaurang, eller så hänger vi kvar på stan
efter jobbet och strosar i butiker. I konsumtionslandskapet driver olika branscher varandra, säger Emma Hernell.
Motivering
Efter ett och ett halvt år i socialt ide med
hemarbete, videosamtal och mjukisbyxor är
det dags för svenskarna att återigen leva livet tillsammans med andra. Från fjälltoppar
till fotbollsmatcher, tv-soffan till teaterscenen
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Bild: HUI

och videosamtal till verklighet. 2022 kommer
präglas av socialt umgänge, rekreation och
uppdämt behov av att uppleva. Årets julklapp
2021 är evenemangsbiljetten.
Hur kriterierna uppfylls
Med utgångspunkt i rådande samhällstrender
och svenskarnas aktuella och framtida konsumtionsbeteenden utses Årets julklapp utifrån tre kriterier, varav minst ett måste uppfyllas:
• Årets julklapp ska representera den tid vi lever i

• Årets julklapp ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse
• Årets julklapp ska svara för ett
stort försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter

Årets julklapp ska representera
den tid vi lever i
Om 2020 var året vi ägnade oss åt social distans, spenderade tid i naturen och lagade
mat på stormkök så är 2021 året vi kan gå
tillbaka till aktiviteter som inte fått äga rum
sedan pandemins start. Vi går mot nya tider
där svenskarna kan återupptäcka hur det är
att umgås och gå på evenemang igen. Evene-

mangsbiljetten representerar därför glädjen
över att få återgå till teatrar, fotbollsmatcher,
konserter och andra liveupplevelser.
Årets julklapp ska vara en nyhet
eller ha fått ett nyväckt intresse
Under pandemin har det varit omöjligt att
dela upplevelser fysiskt med andra människor. Suget efter att besöka teatrar, biografer
och fotbollsmatcher har vuxit sig starkt under
lång tid, och nu finns äntligen möjligheten att
uppleva tillsammans igen. Därför har evenemanget fått ett uppsving.
Årets julklapp ska svara för ett
stort försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter
Svenskarna längtar efter att få uppleva kultur
igen. Flera återförsäljare har rapporterat om
utsålda evenemang och högt tryck från publiken. När vi söker oss till evenemangen uppstår
nya behov och pandemin har tydligt visat hur
olika typer av konsumtion hänger ihop. Årets
julklapp är en del av konsumtionslandskapet
och kommer därför stå för ett större försäljningsvärde än enbart biljetternas värde.
KÄLLA: HUI

Från advent till jul... Ja, julen närmar
sig verkligen med stormsteg, och det är,
tycker jag, fantastiskt att se hur människor på något sätt “tar vara på” mörkret,
och liksom drar nytta av det, genom att
passa på att tända ljus, mysa och kura.
Detta är nog ett vist förhållningssätt.
Här på jorden är det ofta ganska mörkt.
Men inget mörker är så stort att inte ljuset rår på det. Jesus säger om sig själv i
Joh 8:12: Jag är världens ljus. Den som
följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.
Varenda jul påminner om, basunerar
ut, att vi inte är ensamma i mörkret på
jorden. Gud är mitt ibland oss.
I Matt 5:14 säger Jesus: Ni är världens
ljus. En stad uppe på ett berg kan inte
döljas.
Vi, var och en av oss, är kallade av
Herren att vara ljus där vi står. Vi får lysa
med det ljus som Jesus är och skänker i
vårt inre. På så vis blir jordens mörker lite
mindre mörkt.
Jag blir så uppmuntrad och inspirerad
av alla ljus överallt. Det påminner mig
om allt gott som finns att göra, och som
går att göra. Få saker skänker en så stor
glädje.
Advent och jul handlar, i stora drag,
om att finna och bli funnen. Tänk dig en
lärare som kommer in i klassrummet och
börjar leta och rota. Han meddelar barnen att han inte alls kan förstå var han
lagt sina glasögon. Han har minsann letat överallt.
När han tar sig tid att titta upp på sina
elever är det genast en av dem som pekar och som ivrigt säger: Men du har ju
glasögonen på dig! Förvånat känner läraren efter, och visst sitter de där. Det han
letat efter hade hela tiden varit precis i
närheten, ja kanske för nära för att han
skulle se det.
Många människor söker och bär en
djup längtan i sina liv. Ofta är sökandet
av existentiell art.
När Jesus, den första julen, föddes till
jorden ville Gud påminna människorna
om det de hade glömt bort; att Gud hela
tiden är nära oss, lika nära eller närmare
än lärarens glasögon. Är Gud så nära oss
att vi ibland inte uppmärksammar det?
Och julens evangelium säger att vi har en
Gud som så älskar sin värld att Gud själv,
i Jesus, söker den som gått vilse. Vi kan
alltså, parallellt med att vi söker också bli
funna av Gud. Tro är möte. Tro är ett liv
tillsammans med Gud.
ANGELICA ANDERSSON,
PRÄST I BACKA PASTORAT

Även små
annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson,
0733–48 72 14
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Fr v: Ariane Castellanos och Nimco Ahmed Ali under filminspelningen.

Filminspelning på Bulldog Training Center i Kärra

Amina – ett drama i MMA-miljön
 Inspelningen av Ahmed Abdullahis drama i MMA-miljön, Amina, har börjat i Västra Götaland. Det är Ahmed Abdullahis första långfilm efter en rad framgångsrika kortfilmer. För
manus står Mona Masri, som bland annat är en av manusförfattarna bakom Netflix-serien
Snabba Cash.
Under 5 dagar har de spelat in en del av filmen Amina i Bulldog Training Centers lokal på Tagenevägen i Hisings Kärra.
Amina handlar om en ung kvinna som kämpar för att vara en
bra mamma och samtidigt följa sin passion inom MMA. Men
ju bättre det går för henne, desto svårare får hon att hantera sitt
moderskap. Till slut brister det och hon ställs inför ett svårt val.
Filmningen av Amina i Bulldog Training Centers lokal har
flutit på utmärkt.
Varför fastnade ni för den här lokalen Veronika Öhnedal som är producent?
- Vi fick ett tips om lokalen och åkte dit för att kolla den
och det kändes rätt omgående. Det var klockrent och lokalen
har en perfekt miljö och karaktär för att spela in den här typen
av film på.
- Filminspelningen på Bulldog Training Center har varit en de
viktigaste platserna, i filmen, som vi spelat in på, berättar Veronika.
Filmen beräknas få premiär om drygt ett år.
- Vi är oerhört stolta att filmteamet valt vår träningslokal på
Tagenevägen för filminspelning säger Michael Thorbjörnsson
ordförande i Bulldog Training Center:

Fakta
Namn på projekt: Amina
Regi: Ahmed Abdullahi
Manus: Mona Masri
Producent: Veronika Öhnedal
Produktionsbolag: Art & Bob Film & Drama AB
Huvudroller: Nimco Ahmed Ali, Ariane Castellanos &
Jamilah Mohammed Kir
Status: I inspelning.

Fakta Bulldog Training Center
Är en ideell förening med inriktning på diverse
kampsporter för både barn och vuxna. De startade
upp 2015 och några månader senare flyttade de in i
lokalerna på Tagenevägen.

LEIF MARTINSSON

Aino kommer till Kärra Bibliotek
Den 7 december, 17.00 - 18.00, får Kärra Bibliotek besök
av Aino Trosell. Hon kommer att berätta om sin kommande
bok Varvslammer.
Det är begränsat antal platser, så boka gärna i god tid för
att få vara med: Tel - 031 366 94 60.
Epost - karra.bibliotek@kultur.goteborg.se
B/K

Filminspelning på Bulldog Training Center.

Boka din julresa med färdtjänst
8-21 december
I år öppnar julbokningen 8 december och håller öppet till
21 december. Då kan du ringa och boka dina julresor på
telefon 031-41 96 65. Bokningen har öppet vardagar kl
9-17.
www.goteborg.se
B/K

Även små
annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson, 0733–48 72 14
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JsoNs festkvällar
Arrangemang för oss som för längesen lämnat tonåren och som gillar
god mat och dryck med bra musik och goa människor.
Det kan inte bli mycket bättre.
Varmt välkomna!

11
Json@The C med Tredrag på scen | 27/
Dj och dansgolv.
Bokas på casino cosmopol hemsida:
casinocosmopol.se/jsonthe-c/

Jsons julpaket på juldagen | 25/12
”STICKY FINGERS.” Jenny silver
och Partypatrullen.
Bokas på. json48@icloud.com

Json@The C. | 29/1-2022.
Bästa live bandet Duo Jag
på klubb Json@The C,

Boka på Casino cosmopol hemsida.

Julmys i Kärra Centrum
Fre & Lör 17–18 december
Känn doften av gran och glögg. Välkommen på lite julmys
i Kärra Centrum fredag och lördag den 17 och 18 december.
Fredag 17 december • Kl 17 och kl 18

Juliga n
ande
erbjud rna.
e
i butik

• Brunnsbo Musikklasser sjunger juliga sånger
för oss i Sjungande julgranen på torget.
• Glögg, lussebullar, pepparkakor och annat gott.

Gilla oss på Facebook!

Lördag 18 december • Kl 11-14
• Jullotteri.
• Glögg och pepparkakor.
• Annat mumsigt.

! @karracentrum | karracentrum.com
KÄRRA
CENTRUM

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | karracentrum.com

g
rsäljnin
Granfö t från
e
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d
4
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Storslaget avskedsparty för Gun
För knappt en månad sedan var det stort avskedsparty, på
Selma Lagerlöfs Center, då Gun Mattsson tackades av efter
14 fantastiska år med Livslust. Runt 170 personer var på plats
för att fira och hylla henne.Och som hon hyllades. Vackra tal,
presenter, blommor, minnen avlöste varandra. Morgan Sunnanhag hade satt ihop en bildkavalkad från en del av Livslusts
underbara upplevelser från de 14 åren som varit.

- Det var en helt otrolig dag som jag ska minnas så länge jag
lever. Jag blev rörd av att så många hade tagit sig tid att komma
hit, säger Gun.
Kaffe, tårta, musik förgyllde den här fantastiska dagen.
Det här var en dag att minnas för Gun och för alla som var
med och hyllade henne.

Livslust är en social mötesplats för seniorer med
inriktning på kultur och hälsa.
FOTO: Morgan Sunnanhag

B/K

5 tips för att spara el i vinterkylan
Rätt inomhustemperatur

Inomhustemperaturen är en av de saker som påverkar din
elräkning allra mest. När du sänker den med bara 1 procent
kan du till exempel sänka energiförbrukningen för uppvärmning med hela 5 procent. Om ditt värmesystem tillåter kan
du spara ytterligare slantar på att sänka temperaturen under
nätterna, eller när du reser bort.

Möblera bättre

Eftersom uppvärmning står för en stor de av din elräkning är
det också effektivt att undvika att möblera framför dina radiatorer. Många är vana att möblera längs väggarna – men när
du ställer din soffa framför värmekällan blockerar du värmen
som kommer därifrån och förhindrar energin från att cirkulera

i rummet. Låt istället soffa, fåtöljer eller stolar stå en bit in i
rummet.

Diska smartare

LED? En lågenergilampa drar runt 80% mindre el än en vanlig
glödlampa, vilket gör det snabbt och enkelt att spara ytterligare energi genom att se över din belysning.

Ibland känns det som om diskmaskinen går för jämnan, speciellt i ett större hushåll med många hungriga familjemedlemmar. Men genom att ansluta diskmaskinen till kallvattnet värmer den själv upp vattnet, men sköljer i kallt vatten – allt för
att spara energi. (Har du bergvärme med jordvärmepump
som producerar varmvatten bör du däremot ansluta till varmvattnet.)

Termografering - vad är det?

Byt till LED

KÄLLA: VATTENFALL, AFTONBLADET

Du har väl bytt dina glödlampor mot lågenergilampor eller

En termografering beställer du av en energiexpert som kommer och undersöker din bostad med värmekamera för att ta
reda på var eventuella energiförluster finns. Det kan vara en
vindslucka eller ett otätat fönster som släpper ut värme på ett
ställe du inte visste om. Genom att täta energitjuven kan du
spara pengar och behålla den sköna värmen inomhus istället.

B/K

ROWICO 15%
SE FLER FINA SERIER I BUTIKEN

FRED MATBORD

13.595:-

(ORD. PRIS 15.995:-)

ALISON STOL

1.610:-

(ORD. PRIS 1.895:-)

FILIPPA MATBORD OVALT

BROOKLYN SKÅP

7.945:-

12.745:-

(ORD. PRIS 9.345:-)

(ORD. PRIS 14.995:-)

KATO STOL

1.440:-

(ORD. PRIS 1.695:-)

PRESCOTT STOL, TYG

3.565:-

(ORD. PRIS 4.195:-)

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

STORA MÖBELHUSET

10 - 18
10 - 16
11 - 16

KUNGÄLV

ADRESS

Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

Gäller t.o.m. 29/11. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

TELEFON

0303-24 54 90
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Kärras damer gör en
stark insats trots förlust
 Trots en tunn trupp så kämpar Kärra HF:s damer på i allra högsta grad i högsta serien SHE.

Moa Lindskog. Bild: Backa HK.

Backa HK:s damer
inne i en bra period
Det ser bra ut för Backa HK:s damer i division 3 västra. Efter
förlust i säsongspremiären har de nu tagit fyra raka vinster och
är med i toppskiktet av tabellen. Senaste matchen i hisingsderbyt mot HP Warta vann de med 26-17. Nästa match är
den 27 november mot Göteborgs Finest IK och allt pekar på
en ny vinst för de duktiga Backatjejerna.
Målskyttar: Moa Lindskog 5, Matilda Hummelgård 4,
Jennifer Hansson 4, Frida GrÜn 4, Caroline Hansson 4, Nesrine Mani 2, Natalie Popova 1, Annie Hysén 1 och Isabella
Stojkoska
B/K

Trots en tunn trupp så kämpar Kärra HF:s damer på i allra
högsta grad i högsta serien SHE. Nu räckte det inte mot rutinerade H65 Höörs HK. Efter 13-17 i paus slutar matchen
med klar seger för skåningarna med 33-17, som har lite mer
tyngd och teknik att ta till. Kärratjejerna ska ha en stor eloge
för de spelade med stort hjärta, med hemmapubliken i Lillkärrshallen i ryggen som ger ett fantastiskt stöd.
Nu gäller det ladda om för att som nykomling undvika sista
platsen. Det finns gott om tid till det för nästa match spelas
inte förrän 26 december då Lugi HF gästar Lillekärrshallen.
Tills dess hoppas Kärra få tillbaks någon av de långtidsskadade Lina Barksten, Moa Eggers och Anna Boström. Det skulle
utan tvekan spetsa till laget.
Mot Höör visade Maja Bernvid hög klass. Hon gav allt under 60 minuter och belöningen är 10 mål och 5 assist. En imponerande insats av Maja som har kanonform. Åsa Björklund
svarade för ett stabilt målvaktspel och Maria Sundin gör ett bra
jobb på V6 positionen med 4 mål på fyra försök.
Målskyttar Kärra: Maja Benvid 10, Maria Sundin 4, Cecilia Schön
3, Emmie Svensson 2, Matilda Hjälmedala 2, Elsa Aling 2, Ida Reinholdsson 1, Vanja Andersson 1, Emma Wiksfors 1 och Lovis Jansson 1.
B/K

Maja Bernvid. Bild: Kärra HF.

... och herrarna
föll mot OV
Helsingborg
 Efter säsongens första vinst i årets herrallsvenska för Kärra HF:s herrar mot Lindesberg blev det i helgen förlust mot OV Helsingborg som helt enkelt var lite för bra.
Kärra HF föll med 34-22 nere i Skåne. Efter jämna 40-45 min
så orkade de inte stå emot Helsingborgarna som gör 16-5 under denna period. Starka insatser i Kärra av Andreas Skoglund
för sina offensiva kvalitéer och av Abdi Alayyan och Carl Friberg som alltid håller en hög nivå.
Kärra får ladda om till derbyt mot Kungälvs HK som gästar Lillekärrshallen tisdag 23 november kl 19:30 (efter B/K:s
pressläggning)
Målskyttar Kärra: Anderas Skoglund 7, Philip Otterberg 3,
Noa Zubac 3, Leonard Gegaj 3, Simon Larsson 2, Carl Friberg
2, Hampus Höglund 1 och Isak Karlsson 1.
B/K

Oskar Gustavsson. Bild: Backa HK.

... precis som herrarna
Ny vinst i helgen blev det för Backas herrar i division 2 v. Efter
en första halvek som inte alls var bra från Backalaget, ryckte
de upp sig i andra och visade klass. Det räckte till en klar vinst
med 29-23. Många var duktiga i Backa, främst målvaken
Oskar ”bacon” Gustavsson.
Inget snack om att Backa är på gång. Det här var andra
raka vinsten och nästa motståndare är Tibro (h) efter B/K:s
pressläggning. Dags för tredje raka?
Målen Backa: Filip Olsson 7, Felix Jareflo 7. Oliver Edvardsen 3, Felix Magnusson 3, Joel Fallgren 3, Oskar Sighed
2, Oliver Jacobsson 2 och Daniel Ahlqvist 2
B/K

Andreas Skoglund. Bild: Kärra HF.

Typ 1-diabetes
slår en knut på livet
HJÄLP OSS LÖSA KNUTEN,
GE DITT STÖD TILL FORSKNINGEN.
Swish 900 05 97 Plusgiro 90 00 59-7
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BO NÄRA STAN OCH NÄRA NATUREN
I Brf Bohus Ängar i Ytterby får du det bästa av två världar när det nya området Nordtagväxer fram. På några minuter
kör du in till Kungälv med affärer och alla praktiska bekvämligheter och från Ytterby pendlar du bekvämt till Göteborg.
Nu har vi byggstartat vår andra etapp med 80 lägenheter i varierande storlekar och planlösningar fördelade på 5 hus.
Samtliga med antingen uteplats eller balkong. Här får man ett bekymmersfritt boende i ett lugnt och naturnära
område. Priser i projektet från 2 095 000 kr och det är inflyttningsklart kvartal 1 2023.
Varmt välkommen på tomtvisning den 25/11 kl. 16-17. Anmäl dig till våra mäklare på Bjurfors Göteborg.
Pernilla Tilly Meijer 031-733 20 27 pernilla.t.meijer@bjurfors.se Lisa Wessberg 031-761 79 55 lisa.wessberg@bjurfors.se

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

Omgående
leverans!

med Frontbilar.

Passa på

innan prishöjningen
1 december!

Leon

Leon

Privatleasing fr. 2.495:-/mån**/***

Privatleasing fr. 2.395:-/mån**/***

SEAT

SEAT

Sportstourer Style eTSI mild-hybrid
110hk Automat

Style eTSI mild-hybrid
110hk Automat
Pris fr. 232.900:-

Pris fr. 242.900:-

***Månadskostnad vid en första förhöjd leasingavgift om 10.000:-. Privatleasingkostnad utan första förhöjd leasingavgift +300:-/mån.
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först).
Bl. körning l/100 km: 5,4; SP 5,5. CO2-utsläpp g/km: 123; SP 124. Miljöklass EU6 AP. **SEAT Privatleasing 36 mån. 3000 mil inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din
månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga. 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (nov 2021). Ev.
övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för feltryck, ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

frontbilar.se

Frontbilar är auktoriserad Återförsäljare och Verkstad
av SEAT i Göteborg. Vi underlättar ditt bilägande!
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Hisingsbackas
herrar ur trean
Säsongen har varit blytung för Hisinsgbackas herrar i division 3. Sista matchen blev det en ny förlust mot Kållered
med 4-3. Backas målskyttar var Erik Holmqvist 2 och Buba
Sanyang. Laget har endast lyckas skrapa ihop 1 vinst, tre
oavgjorda och 18 förluster under säsongen och det räckte
så klart inte utan sistaplatsen betyder att laget åker ut trean
och nästa säsong blir det spel i division 4.
Hisingsbackas trupp mot Kållered: Edvin Osmanovic, Jeremias Adlertz Gomes, Erik Holmqvist (K),
Dennis Avdic, Aldin Avdic 71, Buba Sanyang, Lucas Cerqueira Goms, Joab Bekit, Milad Bagheri, Tiago Eskandari,
Bertil Bwira, Cristian Pedrini (MV), Mohamed Abdi Salah,
Levi Kundo, Patrik Andersson , Ernest Valeriu Draisug och
Adam Hennioui.
B/K

NOVEMBER 2021

Storslam för BK Häcken under
Damallsvenskans Bästa-galan
 Sportbladet prisade under kvällen de bästa spelarna i OBOS Damallsvenskan och Stina Blackstenius kammande hem de två prestigefyllda titlarna ”Årets anfallare” och ”Årets
MVP”, även priset som årets målvakt tillhör nu BK Häckens Jennifer Falk.
För andra året i rad arrangerades under kvällen Damallsvenskans Bästa-galan där ligans bästa spelare prisades. Vår
skyttedrottning Stina Blackstenius var nominerad i två av kategorierna – och tog hem segern i dem båda. Blackstenius som
gjort hela 17 mål och åtta assist kan nu titulera sig som årets
anfallare och årets MVP under OBOS Damallsvenskan 2021.
Med tolv hållna nollor under säsongen gick priset som

”Årets Målvakt” liksom förra året till BK Häckens Jennifer
Falk.
– Det känns bra! Det blir en boost för självförtroendet. Det
finns så många bra målvakter i Damallsvenskan så jag är väldigt stolt över att ha vunnit priset två år i rad, säger Jennifer
Falk.
www.bkhacken.se
B/K

Flera Häckenspelare spelare uttagna till landslaget
 I Damlandslagets förbundskapten Peter Gerhardsson till novembersamlingen, där
matcher mot Finland och Slovakien väntar har BK Häcken fem spelare r i truppen som
presenterades tidigare i dag.
Det svenska damlandslaget har poängmässigt fått
en bra start på VM-kvalet som med nio poäng efter tre spelade matcher har ett bra utgångsläge inför
stundande matcher mot Finland och Slovakien.
Förbundskapten Peter Gerhardsson presenterade under eftermiddagen truppen inför
novembersamlingen som blir den sista
för året. Med i truppen fanns BK Häcken-spelarna Jennifer Falk, Elin Rubensson, Stina Blackstenius, Filippa Curmark och Johanna Rytting Kaneryd.

Stina Blackstenius. Bild: BK Häcken.

Dessutom har Evelyn Ijeh blivit uttagen till den svenska U23-truppen som den 25 november spelar årets
sista landskamp när laget möter Italien på bortaplan.
Även BK Häckens Mille Gejl Jensen, Luna Gevitz
och Stine Larsen är uttagna till den danska landslagssamlingen liksom Milica Mijatović och Anna
Csiki som är uttagna till Serbiens respektive Ungerns landslagssamlingar.
www.bkhacken.se
B/K

Jennifer Falk. Bild: BK Häcken.
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MIL JONER

Kärra HF i samarbete med

www.karrahf.se

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

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

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

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

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

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

Team
Transportbilar

från⁸ca*

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

5245⁸kr

Business⁸Lease⁸från⁸ca⁸4⅕⅖5⁸kr/mån
Förmånsvärde⁸från⁸ca⁸2⅓01⁸kr/mån

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

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

Bilab Kungälv AB
Trollhättevägen 18, Kungälv, 0303-620 00
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Innebandy
Kärra IBK damer div 1
Har det blytungt i division 1. Senaste matchen föll de med
13-4 mot IK Zenith. Tröstmålade för Kärra gjorde: Kajsa
Alte 2, Erica Karlsson 1 och Alma Engman 1. Kungälv
blir nästa motståndare för Kärra den 28 november.
B/K

Kärra IBK herrar div 3
Åkte på en uddamålsförslust i senaste machen mot Pixbo
Wallenstam. 7-6 svider. Målen för Kärra: Kalle Hugosson 2, Max Zetterberg 1, Elias Andersson 1, Marcus
Siitonen 1 och Kasper Van Den Hark 1. Närmast väntar
Öckerö (h) för Kärra den 27 november.
B/K

Kärra IBK herrar div 5
Senaste matchen för Kärra blev förlust mot Partille med
9-8. Nästa match går mot Hindås den 26 november.
B/K

Sandra Hugosson IBF Backadalen.

Ville Lindberg IBF Backadalen.

Backadalens damer div 1

Backadalens herrar div 2

Hisingskärra IBK herrar div 5

Går mycket bra i seriespelet och är fortfarande obesegrade efter
sju spelade matcher. Det innebär topplacering i serien och där
har man tänkt stanna. I helgen spelade vann de mot IBK Kungälv (b) med 3-1. Målen svarade Sandra Hugosson, Karolina
Johansson och Johanna Odbratt för. På onsdag (24/11) är det
ny match och för motståndet står Stenungsund.

Förlust i helgen borta mot FBC Lerum Utveckling med 8-6.
Trots Ville Lindbergs tre mål. Övriga målskyttar Anton Sjölund, Jonathan Mårtensson och Pontus Bylund. Nästa match
är mot Frölunda i tuve sporthall den 25 november.

Föll mot Partille med 6-3 i senaste matchen. Floda är
nästa motståndare (h) den 24 november
B/K

B/K

B/K

EGEN UPPVÄRMD HALL
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
4 DAMMSUGARE 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Bilar köpes!

VARIANT BIL
ROBNAC AB
Med lång erfarenhet och nödvändiga tillstånd
utför vi de flesta solskyddsinstallationer i
hemmet eller på arbetsplats såsom markiser,
persienner, plisséer med mera.

I egna lokaler kan vi även utföra
reparationer, service eller rekond för såväl
bilar som båtar.
Ring Robban: 0708–97 98 98

Rädda
späckhuggaren
Bli Späckhuggarfadder på
wwf.se/spackhuggarfadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Vi fixar även installationer och service på
reningsverk för spabad och pooler.

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

Vi fixar allt!

BILAR & SLÄP
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Backatorps pojkar 06. Bild: Baackatorp IF.

Backatorp vann Quality Cup
En fin prestation svarade Backatorps pojkar 06 för när de
vann Quality cup i slutet av förra månaden. Finalen vann de
med 5-0 mot “Svennis” egna Torsby IF. Applåder till spelare
och ledare för en grym insats.
B/K

Kärra HF:s flickor 13. Bild: Kärra HF.

Guld till Kärra HF i Skadevi Cup
18 lag hade Kärra HF med i Skadevi Cup. Alla lagen svarade
för fina insatser och allra mest flickor 13 1 som gick hela vä-

gen till Guld efter finalvinst mot grannen Kungälvs HK 2 med
10-7.
B/K

”Jurre” Bild: IBF Backadalen.

“Jurre” på landslagsläger med Spanien
Herrlagets Anton “Jurre” Sjölund Jurado har varit på landslagsläger i Madrid där det spanska landslaget tränade inför
kvalet till VM i Schweiz 2022.
- Det ska bli riktigt kul att komma ner igen efter några års
paus pga covid. Ska bli kul att träffa alla och ladda om inför
ett nytt kval, sa “Jurre” innan avfärden.
B/K

Illustration IBF Backadalen.

Anmälan öppnad för Göteborg Floorball Festival 2022
 IBF Backadalen, med 25 års erfarenhet av att arrangera innebandycuper, är nu mycket
stolta att presentera premiärupplagan av GÖTEBORG FLOORBALL FESTIVAL som kommer
att gå av stapeln 29 april-1 maj 2022.
Vår vision är att vara “den perfekta säsongsavslutningen för
innebandyn” och med fokus på kvalité utveckla den till en härlig upplevelse för alla föreningar och lag. Nu har vi öppnat
upp anmälan på turneringens hemsida.IBF Backadalen är huvudarrangör av GÖTEBORG FLOORBALL FESTIVAL och
arrangeras i samarbete med Västsvenska Innebandyförbundet.

Ta nu chansen och anmäl er direkt till premiärupplagan
av GÖTEBORG FLOORBALL FESTIVAL. Begränsat med
platser per klass så dröj inte med er anmälan.
Besök turneringens hemsida: goteborgfloorballfestival.se
VARMT VÄLKOMNA!
B/K

Grattis till BK Häcken F17-lag som tog DM-guld efter
att ha besegrat Qviding FIF med 3-0 i finalen. Bild: BK
Häcken.

Gäller t.o.m. 24/12 2021 och kan tecknas på valfri klubb eller
online (padel ej online). Lokala avvikelser kan förekomma.
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Gäller ej Nordic
Wellness Kinna och Hönö. Medlemskapet aktiveras automatiskt
den 25 december 2021 om du inte sätter igång det själv tidigare.

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

PERSONLIG
TRÄNARE

SPELA PADEL

Hitta våra padelcenter:
padel.nordicwellness.se

3999kr 2199kr 499kr 2499kr 1599kr 999kr
12 MÅNADER

6 MÅNADER

10-KORT

12 MÅNADER

3 X 60 MIN

3 SPELTILLFÄLLEN

ORD PRIS 5988KR

ORD PRIS 2999KR

ORD PRIS 999KR

ORD PRIS 3588KR

ORD PRIS 2025KR

60 eller 90 min

teckna
kampanjen
online

