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Prisvärd julstämning!
Njut av julen lika mycket som Johan gör hos oss på Klädkällaren.
Vi har stort utbud av belysning inför julen. Välkommen!

Från

29

90
KR
/ST

FRÅN

LJUSSLINGOR LED

Varmvitt ljus.

50

LJUSSLINGOR LED BATTERIDRIVNA

Varmvitt ljus.

KR/ST

FRÅN

50
KR/ST

ADVENTSLJUSSTAKAR

Star Trading.

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

ADVENTSSTJÄRNOR

Star Trading.

Varuhuset för
hela familjen!

Varuhuset för
hela familjen!

2 FÖR

25
KR

10
KR/ST

JULTVÅL GUNRY

45

Friedel 65 g, Look o look 245 g, Hultén 310 g.

59

79

90

49

90

KR
/ST

KR
/ST

KR/ST

BRANDVARNARE

KR/ST

ADVENTSKALENDER

400 ml. Ord. pris 13:50 kr/st

Tarmo. Optisk. 85 db.

75

KR/ST

BATTERIER

Camelion. AA/AAA 24-pack

JULESKUM

720 g.

2 för

45
KR

GOD JUL GLÖGG

75 cl. Ord. pris 24:90 kr/st

Beställ din jultallrik hos oss

Med sill, lax, julskinka, rödbetssallad, rostbiff, ägghalva m.m.

Ring för mer info & beställning
Tel. 031-301 65 60
Beställ minst 2 dagar innan • För minst 2 personer

Från

159
KR/PER

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

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

Dagens lunch

99

fr.

KR/ST

*Gäller vid köp av kompletta glasögon t.o.m. 28 nov 2022. Går ej att kombinera med andra rabatter.

FEMMAN, NORDSTAN 031 15 05 60

BÄCKEBOL HOMECENTER 031 52 41 40

ANGERED CENTRUM 031 330 91 70
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BACKA / KÄRRA

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

Jonas vann
Kärra Open
Trygghetsspalten
Nyhetsbrev från din
vårdcentral i Backa
KRÖNIKAN: FLER NAMN
ATT HYLLA I BK HÄCKEN
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FOTO: TOMMY HOLL

JULEN NÄRMAR SIG
I BACKA OCH KÄRRA

din

Handla

på

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

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

! @karracentrum | www.karracentrum.com

KÄRRA HEMSTÄD

LILLEKÄRR NORRA 78 - 425 34 HISINGS KÄRRA

selmalagerlofstorg.se
@selmalagerlofstorg

Även små annonser syns!

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

fi

RING OSS PÅ

031 - 27 89 98

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

besök oss på www.karrahemstad.se · mejla oss på info@karrahemstad.se
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Foto: Tommy Holl

”Här är fler namn att lyfta och hylla”
 Många har välförtjänt hyllats i ett gulsvart
guldgäng från Hisingen. Jag skulle vilja lyfta
fram en trio som kanske inte fått de fetaste
och största rubrikerna – men som också haft
stor betydelse för våra nya svenska mästare.

Tomas Olsson.
Blev 1977 Häckens första heltidsanställning då föreningen huserade i division 3. Efter 40 år i klubbens tjänst var det hösten
2017 dags att dra sig tillbaka. Kanslist, kassör, matchansvarig,
scoutingchef, fotbollsansvarig, för att nämna några roller.
Finns det någon betydande uppgift som Olsson inte haft i
BKH?

Dennis Andersson, Åke Nilsson, Sonny Karlsson, bröderna
Gustafson, skyttekungen Alexander Jeremejeff, klubbchefen
Marcus Jodin, sportsligt ansvariga Martin Ericsson, kultliraren
Erik Friberg givet tränaren Per Mathias Högmo.
Det finns många som hyllats i samband med Bollklubben
som bildades i trakterna av Kvilletorget 1940, som år 2022
charmade hela fotbolls–Sverige genom att spela hem föreningens första svenska mästerskap. Dessutom genom att lira skjortan av mer etablerade storklubbar.
Men finns det även några andra som idag stolt ska sträcka
på sig och känna sig högst delaktiga i den historia som skrivits
i höst.
Jag tänker främst på tre personer.

Roger Andersson.
Som lillebror till ”Mister Gothia Cup” är det bara att vackert
acceptera den där andrafiolen. Vi ska dock komma ihåg att det
här handlar om en man som dedikerat hela sitt vuxenliv till
årets svenska mästare med Häckenborg vid Slätta Damm och
Gothia Park som arbetsplatser och som står för den kontinuitet som en framgångsrik förening måste inneha.
Hampus Andersson.
Före detta spelare i klubben som hösten 2019 anställdes som
chefsscout. Det sägs att han har ett fotbollsöga långt utöver
det vanliga. Kanske bevisas det bäst av en dansk värvning inför
2023. Det var väl inte så att Mikkel Rygaard hörde till de mer

eftertraktade spelarna efter en misslyckad sejour i polska Lodz.
Andersson såg något annat och mer i mittfältaren som nyligen
utsågs till allsvenskans bästa spelare på sin position.
Som sagt, många ska äras och hyllas efter en gyllene säsong
som – det är jag övertygad om – kommer att följas av många
fler.
Sedan finns det andra vi inte får glömma bort i guldyran.
Avslutningsvis en reflektion huruvida BK Häcken nu tagit
över som nummer 1 vår stad.
Så är det inte.
Det skedde redan ett antal år tillbaka i tiden. ”Getingarna” har varit bästa 031-gäng fem av de sex senaste åren. Enda
plumpen i protokollet var ifjol, då IFK Göteborgs slutade åtta
och Hisingens stolthet landade på en blygsam tolfteplats.
Ni som läser er lokaltidning vet att resultatet inte på något
vis hindrade undertecknad från att tidigt i våras tippa att Lennart Johanssons pokal skulle landa på Bravida Arena.
Återkommer med hur allsvenskan kommer att sluta 2023…
LEIF MARTINSSON

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING
Ansvarig utgivare

Grafisk form

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

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

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

Varje månad (undantaget juli)

Tryck

Annons/Marknad

Borås Tidning Tryckeri AB

Martinsson Säljmedia
Box 87, 425 02 Hisings Kärra

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

Distribution

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

Redaktion
Julia Gustavsson, Skribent
Olof Lidh, Skribent

Annonsmaterial

Martinsson Säljmedia

Utgivning
Adress

Hemsida

www.litelokalt.se

AKTUELLA

ERBJUDANDEN

23/11–27/11

Bäckebol

EN GODARE JUL
HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:SÅ FÅR DU KÖPA MAX 1 KÖP/MEDLEM.

KAFFE

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

2 FÖR

69k
MEDLEMSPRIS
Ves
MEDLEMSKLIPP!

59)=
/kg

Jrit

MAX 2 ST/HUSHÅLL

FLÄSKYTTERFILÉ

Sverige/Scan.
Färsk. Ca 1000 g.

1 KG

89)=
/st

15k/kg

MEDLEMSPRIS
MAX 2 ST/MEDLEM.

KYCKLINGFILÉER

Sverige/Guldfågeln. Frysta. 1 kg.

MAX 3 KG/MEDLEM.

CLEMENTINER

MEDLEMSPRIS

Spanien. Klass 1. Lätt att skala, extra söt och smakrik.

39)=
/st
MEDLEMSPRIS
MAX 3 ST/MEDLEM.

ALADDIN/PARADIS

Marabou. Välj mellan olika sorter.
400-500 g. Jfr-pris 79:80-99:75/kg.
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Insändare

Trafikkaoset vid Ellesbovägen/
Norrleden fortsätter
Tråkigt konstatera att alla s.k. förbättringsarbete vid korsningarna Norrleden /Ellesbovägen /Klarebergsvägen skapat kaosliknande förhållande i dessa områden helt i onödan.
En långsiktigt helt ohållbar situation. Vill därför beskriva hur
en del av trafikkaoset där Ellesbovägen korsar Norrleden skulle
kunna förbättras på relativt enkla sätt. Efter ombyggnationerna
i detta område är det minst sagt besvärligt att framföra fordon i
dessa områden speciellt i rusningstrafik vid ca 8 och 16 tiden.
Kaoset sprider sig dessutom över ett stort område helt i onödan.

Några nödvändiga förändringar är:

Trygghetsspalten
Nu är vi snart halvvägs till våren, om man nu ser fram
emot ljusare tider, vilket jag gör.
Sedan senaste inlägget har Kärra drabbats av två rån mot
apoteket samt ett rån mot en bensinstation. Vi jobbar med
utredningarna av ovan händelser och vill gärna komma i
kontakt med personer som kan hjälpa till med information och/eller vägledning med var vi skall titta extra noga.
Vi är väldigt beroende av uppgiftslämnare och vittnen för
att komma vidare i brottsutredningar. Tillsammans med
teknisk bevisning är det grunden till en lyckad förundersökning. Kanske finns det någon där ute som kan tänka sig
att ta kontakt med mig. Inte nog med att gärningsmannen
har stulit saker från stället, utan han har dessutom och
värre är, skapat ett trauma och rädsla hos de personer som
han utsatt. Vi kan nog inte utgå från att en person som rånar en butik på gods agerar med respekt för andra eller tar
hänsyn. Hen har med säkerhet en helt annan agenda och
drivkraft, dvs agerar utifrån sina egna behov och tillfredsställelse i det korta perspektivet. Vi kan nog utgå ifrån att
hen kommer att begå brott även imorgon.
Att själv lämna ett kriminellt liv är inte enkelt. Därför är
det väldigt viktigt att samhället kan identifiera och synliggöra dessa personer i förväg så att vi kan minska risken att
hamna i ett utanförskap ock kriminalitet. Vi tillsammans
med Bostadsbolaget Poseidon och Socialförvaltningen genomför ett stort arbete i Backa för att förebygga kriminalitet och utanförskap. Jag är helt övertygad om att det krävs
gemensamma insatser för att vända på en negativ trend.
Vi kan i alla fall glädjas över att brottsstatistiken just nu är
på väg ner, även om vi får vänta på helårets siffror. Det är
för tidigt att påstå att det är just detta arbete som är lyckat,
men det gäller i det brottsförebyggande arbetet att göra
rätt saker och vara långsiktig.
Hanteringen av narkotika är ett sådant gissel där missbrukaren och missbruket på ett eller annat vis hamnar i
knät på någon annan än den närmast drabbade.
Familj, vänner, målsägande och samhällets resurser
drabbas direkt eller indirekt. Därför är hanteringen av
narkotika inte bara en angelägenhet för den enskilda. Den
drabbar så många fler, på olika sätt. Pengar till missbruket
måste fram och då finns det inte mycket som stoppar en
motiverad gärningsman.
Det har säkert inte undgått någon att vi har en ny regering och för den delen en ny riksdag. Många löften har
levererats och nu får vi se hur många av dessa som kommer att kunna genomföras. Det som kommer att landa
hos de brottsbekämpande myndigheterna kommer att behövas manglas hos olika utredningar innan besluten kan
klubbas igenom och implementeras. En del förslag kommer att falla på vägen och en del kan komma fram lite
annorlunda än det som var den ursprungliga tanken. Jag
har ingen aning om vad som kommer att förändras eller
vilka förslag som kommer läggas, men som tjänsteman har
jag inte för mycket personligt tyckande, utan det får jag
ta utanför tjänstetid. Kommer det att hända mycket den
närmaste tiden? Nej, det kommer att ta tid att innan det
märks på Hisings-nivå.
I det korta perspektivet ser vi fram emot nya kollegor
som löpande blir klara från Polishögskolan och som fyller
på i våra områden. Det nya polishuset som kommer att
ligga vid gamla G-P huset skall stå klart våren 2024.
Glöm inte vinterdäcken.
HÅKAN BREDINGE KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

• Förbjud “långtradartrafiken” som efter ombyggnationen numera kör Kärravägen och Ellesbovägen från Nortagenvägen när dom skall söderut på
Norrleden istället för att använda motorvägen.

Gärna en direktlinje till Kärra från Backa och tvärtom, tycker insändaren.

• Skapa två filer på en lite längre sträcka vid ljussignalen på både norr och södersidan på Ellesbovägen.

Saknar direktlinje Backa och Kärra

• Flytta busshållplatens på den södra sidan ljussignalen på Ellesbovägen och skapa eventuell egen fil för att passera Norrleden.
• Skapa två filer ut från Kärra Centrum i korsningen Ellesbovägen och Lillekärr Norra.
GÖRAN LEVIN HISINGS KÄRRA

En intressant fråga är varför det inte finns någon busslinje
direkt från Backa till Kärra och tvärtom. För oss som är äldre
hade det varit på sin plats med en direktbuss. Hur är det ens
möjligt att Västtrafik fortfarande inte har löst det?
78-ÅRINGEN I BACKA

Backa/Kärra Lokaltidning:

Trafikkontoret svarar att den norra delen av Ellesbovägen och
Norrleden är Trafikverket ansvarig för. Den södra delen
av Ellesbovägen, vilken Trafikkontoret ansvarar för, kommer
det i dagsläget inte att vidtas några åtgärder.
För att genomföra väsentliga ändringar i infrastrukturen är
det alltså Trafikverket som har ansvaret och Backa/Kärra Lokaltidning kommer förhoppningvis att få ett svar från trafikverket att publicera i december.nr.

Dagens Ros
Stort tack till butikerna Kato Sushi, Ica Supermarket, Blommiga
butiken och Candy på Kärra centrum, för att de sponsrade
våra elever på Kärraskolan fritids Stora Björn åk 4-6 på bazaren öppet hus tisdag den 27 september den 27 september.

B/K

PETRINE NILSSON

Rättelse
I förra numret skrev vi
om handbollslandslagets
Jenny Carlsson med två
s i efternamnet i rubriken.
Det ska vara ett s, alltså
Jenny Carlson. Vi ber om
ursäkt för det.
B/K

Välkommen i jul
Varmt välkommen till kyrkan för konserter,
gudstjänster och gemenskap i advents- och juletid.

foto: johan palm /ikon

27 NOVEMBER – FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Även små
annonser
syns!
Boka din:

Leif Martinsson,
0733–48 72 14

BACKA KYRKA
11.00 Högmässa

SÄVE KYRKA
11.00 Adventsgudstjänst

Kören Cantus under ledning av Elisabeth
Levinsson, Robin Rydqvist, trumpet.

S:t Olofskören under ledning av
Jens Claesson, Janne Bjerger, trumpet.

17.00 Sjung in advent

RÖDBO KYRKA
17.00 Adventssånger

Kören Cantus, Magdalena Walter Angerbjörn,
sång, Robin Rydqvist, trumpet, Mia Berg, flöjt,
Lars-Olof Cedergren, orgel.

Jenny Elonsson, sång.
Jens Claesson, piano & orgel.

GLÖSTORPSKYRKAN
11.00 Adventsgudstjänst

BRUNNSBOKYRKAN
17.00 Brunnsbomässan

Glöstorpskören under ledning av Ingmarie
Wahlbäck, Claes Abrahamsson, trumpet.

Bäckebol Vocalis & Selmakören under ledning
av Ann-Britt Nykvist, Hanna Vigren, flöjt.

KÄRRA KYRKA
11.00 Adventsgudstjänst

TUVE KYRKA
18.00 Advents- och julkonsert

Monica Plåt, trumpet. Sara Lindblom, piano &
orgel. Brunch efter gudstjänsten, kostnad 70 kr.

Odinkören under ledning av Marcin Gluch.
Ingmarie Wahlbäck, orgel.

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

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

CATERING AV JULBORD

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

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

Klassiskt kallt
179:-/portion
Klassiskt kallt

•149:-/portion
Löksill
• Senapssill
Löksill
••Västkustsill
•
Senapssill
• Ägghalva
med räkor och majonnäs
•
Västkustsill
• Kallrökt
lax med hovmästarsås
Ägghalva julskinka
med räkor och
••Griljerad
majonnäs
• Julkorv Kallrökt lax med
romsås
• Rökt
kalkonbröst
•
Griljerad julskinka Julkorv
• Rödbetssallad
Rökt kalkonbröst Oxpastrami
••Senap
Kalvsylta
• Jul
EdamerRödbetssallad Senap
•
Jul
Edamer
Kvibille Gräddädel
• Kvibille
Gräddädel
Vörtbröd
&
smör
• Vörtbröd & smör

Vid
hör
Vid frågor
frågor om
om allergier
allergier eller
eller övrigt
övrigt hör
gärna
av
er
så
hjälper
vi
er!
gärna av er så hjälper vi er!

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

•• Köttbullar
Köttbullar med rödbetssallad Revbensspjäll
•• Revbensspjäll
Prinskorv
•• Prinskorv
Janssons frestelse
Vänta inte
•• Janssons
frestelse
(Priset 50:pp gäller när det småvarma går
Beställ idag!
• Rödkål
som tillval till den kalla jultallriken. Önskar
Ni beställa endast småvarmt kostar det 99:- pp)

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

•• Ris
Risáála
laMalta
Maltamed
medhallonsås
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
beställa
via
ring köket 010-741 59 88, du eller
kan också
maila
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider:
Måndag till fredag: Frukost

och
Café 8-19, Köket
11-17.30.
Öppettider:
Vardagar
08.00–19.00 • Helger
Lördag-söndag:
Café
8-18,
köket
08.00–18.00 • Köket stänger
3011–17.30.
min innan.
Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café
Väl mött önskar Personalen på
Bäckebol!
Coop Kök & Café Bäckebol!

Scanna
QR-koden:
Annat än
julmat?
Du
kan
även
Du kan även rikta
rikta din
din
mobils
kamera
mot qr-kodmobils kamera mot
qr-koden
attner
komma
en för att för
ladda
vår
direkt
till
vår
hemsida.
cateringmeny som pdf
eller knappa in länken i din
webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Mötesplats
i Backa
Seniorträff med
inomhusboule
Är du sugen på att spela boule oberoende av väder och vind? Varmt välkommen till gratis inomhusboule och fika till
självkostnadspris.
Datum: Tisdag 29 november
Tid:10:00–12:00
Kostnad: Gratis

Seniorgymnastik
Välkommen till mer rörelse. Gratis seniorgymnastik där alla kan vara med efter
egen förmåga, sittandes eller stående.
Har du rullator är det inget hinder. Under
ledning av Lena Svensson, äldresamordnare.
Datum: Tisdag 29 november
Tid: 13:00–13:45
Kostnad: Gratis

Stickcafé
Ta med ditt eget handarbete och låt dig
inspireras av andra med samma intresse.
Det kostar inget att delta och alla är välkomna. Kaffe och kaka till självkostnadspris.

Bordtennis
Spela bordtennis. Här finns tre pingisbord, pingisrack och andra tillbehör. Allt
du behöver är inomhusskor och eventuellt
vattenflaska.
Datum: Onsdag 30 november
Tid: 09:00–11:00
Kostnad: Gratis

Måla i olja
Vill du utveckla din konstnärliga sida och
dela med dig till andra av dina idéer
och energi? Passa på att gå en gratis
målarkurs med Mötesplats Livslust Backa.
Stafflier finns att låna på plats. Det du
behöver ha med dig är målarduk, pensel
och lite oljefärg. Stafflier finns att låna
på plats.
Datum: Onsdag 30 november
Tid:11:00–14:30
Kostnad: Gratis

Testa digital drop in!
Välkommen till digital drop-in på Mötesplats Backa. Äldrekonsulenterna Claudia
och Bengt finns på plats.
Datum: Onsdag 30 november
Tid: 13:00–14:30
Kostnad: Gratis

Quiz med Sigvard
Välkommen till Sigvards sociala frågespel. Kaffepaus och kaka till självkostnadspris.
Datum: Måndag 5 december
Tid: 10:30–12:00
Kostnad: Gratis
Mötesplats i Backa finns inne
på Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs Torg 2.
B/K

Jul på Selma Lagerlöfs Torg
Hallå där Kathleen Hahne centrumchef Selma Lagerlöfs Torg
 Snart dags för jul på Selma
Lagerlöfs torg fredagen den 2
december

Vilken tider gäller?
Vi har ett fullmatat julprogram håller på mellan 15-18 på torget.
Vad kommer att hända under dagen?
Vi kommer att ha ett juligt pysseltält för barnen. Där kan göra hållbart julgranspyssel och
skapa egna juldekorationer i trä. Det arrangeras en liten julinspirerad torgorientering, där
alla som deltar får ett litet pris. Vi kan också
glädja alla barn som gillar hästar att det blir
ponnyridning. Sen får vi kärt återbesök av
Västra Götalands Militärhistoriska Förening
att grädda pannkakor från vedeldade pannkakstrossen.
Kommer tomten att vara på plats?
Absolut, tomten kommer och tar emot önskelistor.
Blir det erbjudande och julklappstips från
butikerna?
Butikerna laddar för fullt inför julen. Fiskhuset kommer att ha sillprovning och jul AW.
Franska Skafferiet bjuder på glöggmingle
med tilltugg. Sen har Selmas egna julkalender
starta på Facebook och Instagram. Där är det
lucköppning varje dag 1 -24 december med
nya erbjudanden och julklappstips bakom
varje lucka.
Är föreningar på plats?
Det blir aktiviteter på torget från olika lokala
föreningar bl.a. Backadalskyrkan och Svenska
kyrka, Demokrati- och medborgaraservice,
trygghetssamordnare och kulturföreningar.
Finns byggföretagen på plats?
Representanter från Framtiden byggutveck-

ling kommer att finnas på plats runt modellen
över Selma stad. Dit är man välkommen att
ställa frågor och få information om pågående
och kommande projekt i Selma stad.
Vad betyder jul på torget för de de boende i Backa, tror du?
Jag tror och hoppas att de aktiviteter vi arrangerar är uppskattade av alla boende och
besökare. Det ger möjlighet att samlas och
mötas på torget, särskilt uppskattat kanske för
alla nyinflyttade till torget som då får möjlighet att träffa grannar och samlas kring de olika
aktiviteterna. Tillsammans bygger vi upp julstämningen dag för dag för en juligare jul på
Selma.
LEIF MARTINSSON

Julen är här
I år har vi laddat upp med allt som gör julen lite roligare och
framförallt lite enklare för både stora och små nissar.
På kongahallacenter.se hittar du all info över aktiviteter
under julsäsongen. Välkommen in!
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O helga natt!
Julkörer sjunger in julen
på söndagarna.

Julgranar!
Julklappsinslagning
Slå in julklapparna hos oss.
Vi har laddat upp med flera
mil presentpapper till dig!

På parkeringen i
norr hittar du vackra
granar från Kode
till försäljning.

kal t!

H
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Var med på lucköppning på Selmas julkalender.
Bakom varje lucka finns det fina erbjudanden och
julklappstips från handlarna på torget. Lucköppning
sker varje dag 1 – 24 december på Selmas
Facebook och Instagram!

BACKA KYRKA:

FISKHUSET:

Black Friday!
Fiskhusets handskalade räkor

89:-/st

Fira advent i Backa kyrka den 27/11!
Högmässa kl. 11 med sång av Cantus
och trumpet. Sjung in advent kl. 17 med
Cantus, solister och instrumentalister.

SALONG INFINITY:
Vi välkomnar vår
nya kollega Nadia
som börjar hos oss
den 28 november.

Spara 30:- Ord. pris 119:-/st

SUSHI K :

VIKTORIA CAFÉ
& KONDITORI:

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

MJ GULD:
Vi köper ditt guld
Batteribyte
från

90:-

Vi har öppet
mån – fre 11 – 20,
lör 12 – 20
Välkommen in
till oss!

BLOMGÅVAN:

Butiken är laddad med adventsfint!
Välkommen in till oss!

HEMKÖP:
Lussebullar

Dafgård, gäller saffran, vete,
60g, jfr-pris 83,33/kg

5:-/st

KRONANS APOTEK:
Välkomna in till Kronans
Apotek i Hisings Backa
och fynda under Black
Week 21 – 27 november!
Erbjudanden med

AFRODITE BEAUTY /
SELMAS NAILS:
Nytt set från

20 – 80%

300 :-

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

Gäller vecka 47, 21 – 27 november.

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Fira in julen med oss på
Selma Lagerlöfs Torg
Fredag den 2 december kl. 15- 18!

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

Program på torget:
• Julgranspyssel – Hållbart julpyssel för
alla barn, gör din egen juldekoration i trä
• Torgorientering – julinspirerad
orienteringspromenad på torget
• Pannkakstrossen bjuder på nygräddade
pannkakor och sylt

Jul varje dag med Selmas julkalender!

Bakom varje lucka finns det fina julklappstips och
erbjudanden från handlarna på torget. Lucköppning
sker varje dag 1 – 24 december på Selmas Facebook
och Instagram: @selmalagerlofstorg

• Glögg och pepparkakor
• Tomten kommer och tar emot
barnens önskelistor
• Ponnyridning
• Föreningsaktiveter
• Sillprovning och afterwork i Fiskhuset
• Glöggmingel hos Franska Skafferiet
• Ta del av butikernas julklappstips
och erbjudanden!

Program i Selma Lagerlöfs Center:
• Nyfiken på vad som händer i Selma stad?
Välkommen till modellen och se vad som
händer runt dina kvarter.

selmalagerlofstorg.se |

ffa to

m

rä

T

• Designa din egen julkasse med julmotiv
tillsammans med invånarguiderna och
medborgarkontoret.

ten!

• Biblioteket håller öppet till 18.00.
Läser julsagor och sjunger julsånger för barnen.
Kommer ut med vår Bokcykel med boktips.

fi@selmalagerlofstorg

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

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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Nyhetsbrev från din vårdcentral i Backa

Minnesmottagning på Backa vårdcentral
 Svårigheter med minne, koncentration
och uppmärksamhet är något vi alla kan erfara någon gång i livet. Det kan vara medfött,
tillfälligt, konstant eller långvarigt. Orsakerna
kan vara många. Inte all glömska är orsakat
av demens. Konsekvenserna i vardagen kan
dock vara likartade.
På backa vårdcentral tycker vi att det är viktigt att göra en
grundlig kartläggning av svårigheter och förmågor för att kunna ställa rätt diagnos och ge rätt hjälp och stöd. På grund av
detta har vi byggt upp en speciell mottagning för minnesutredningar. Vi utreder, följer upp och gör en plan för alla patienter
som kommer till denna specialmottagning. De som behöver
kommer vi att följa till dess att man dör eller flyttar till boende.
Vi har ett brett samarbete med kommun, sjukhus, anhörigkonsulenter, specialistenheter mm. Allt för att patient och an-

höriga ska få så mycket hjälp och stöd de behöver men också
så snabb hjälp som möjligt. Patient och anhöriga på denna
specialmottagning kallas regelbundet av oss för uppföljning
och där emellan ringer de ett direktnummer som de fått till
ansvarig sköterska.
En stor del av sjuksköterskans arbete handlar om att skapa
förståelse, se möjligheter, lösa problem men ibland också att
hjälpa patient och anhöriga att förhålla sig till det som är. Det
finns alltid mer man kan göra.
Vi har patienter som kommer till mottagningen men vi gör
också hembesök. Vissa minnessvårigheter gör att man kan tappa det språk man lärde sig först och då är vi noga med att boka
tolk. Allt för att vi ska förstå varandra så bra som möjligt och
för att man inte ska få fel diagnos för att vi inte kan kommunicera.
En fråga som kommit in är om man måste ha mobilt bank
ID för att kunna ha kontakt med vårdcentralen. Nej det behöver man inte. Vi i vården har kravet på oss att bli alltmer digitaliserade vilket gör att vi bla kommunicerar mycket via 1177.

Julmys på Kärra Centrum
Hallå där Lisa Dickson-Dolietis förvaltare och centrumledare Kärra Centrum
 Snart dags för jul mys på Kärra Centrum
Vilken tider gäller?
Lördagen den 10 dec, kl. 11-14.
Vad kommer att hända under dagen?
Träffa tomten kl. 12-14 och lämna önskelista. Vi bjuder
alla glada julbesökare på pannkakor med sylt och grädde.
Brunnsbo Musikklasser framför juliga sånger på torget och

föreningar ställer ut, med både lussebullar, glögg och pepparkakor och lite hantverk. Jullotterier.
Kommer Tomten att vara på plats?
Ja. Kl. 12-14 träffar du tomten vid torget.
Pannkakstrossen var en succé förra året. Kommer de i
år igen?
Ja.
Blir det erbjudande och julklappstips från butikerna?

Vi ser dock att i vårt område är det många som av olika skäl
inte kan hantera detta varför vi erbjuder andra vägar.
För listade patienter patienter över 80 år har vi en ”äldretelefon” som man kan ringa direkt till utan att behöva
trycka olika siffror för att komma fram efter att man ringt
numret. Den är mycket uppskattad. Det finns också möjlighet att tala in ett meddelande när man ringer det vanliga
numret till vårdcentralen och fungerar inte det heller kan
man komma upp och tala med personalen i receptionen.
Varmt välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi
arbetar för våra äldre.
ANNA HOLST, VÅRDCENTRALCHEF
OCH SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN
LISA SAMUELSON,
ENHETSCHEF OCH SJUKSKÖTERSKA
CATARINA SANDSTRÖM,
TEAMLEDARE OCH UNDERSKÖTERSKA

Ja, butikerna har erbjudanden, så passa på att strosa runt
både inuti butikerna och vid borden utanför.
Är föreningar på plats?
Ja.
Kommer det att vara julmusik?
Julframträdande med Brunnsbo Musikklasser kl. 11. Och
11.40 och däremellan julig musik från våra högtalare på torget.
Vad betyder jul på torget för de de boende i Kärra, tror du?
Att vid denna högtid känna att man kan gå ner till torget
och mysa, ta ett snack med grannar och ta med barnen för att
träffa tomten och känna julstämning, tror jag är väldigt värdefullt. Vi kommer att sätta upp julbelysning och ha slingor
utmed gångstråket som vanligt. Det är viktigt för oss med
trygghet och belysning kvällstid, vilket gör att vi kommer att
ha uppe belysningen för Kärraborna.
LEIF MARTINSSON

KÄRRA
CENTRUM

Praktisk Viktkontroll

Ett 12 veckors program som handlar om ge dig
ökad hälsa och viktkontroll.
Start 15 januari

10% rabatt
2695 kr
gäller tom 30 nov
Ord.pris 2995 kr

Missa inte julmys på
torget lördag 10 december

Läs mer

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

- TRÄNING - hot YOGA & yoga - MASSAGE - Viktkontroll -

Priset gäller 22/11-4/12 2022.

Superklipp på närodlad potatis!
LIPP
SUPERK25%

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

Nytt är också att vi
har smörgåstårta!
Kom in och beställ!
Vi har öppet alla dagar
i veckan. Välkommen
till Söta Moa!

rabatt!

10k
Minst

Nu är det dags för lussebullar. Missa oss
inte vid julmys på torget 10 december där vi
kommer ställa upp ett bord utanför butiken.

/st

Mjölig potatis 3 kg. Säve, Sverige.
Jfr pris 3:33 kr/kg. Max 2 köp/hushåll.
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

Öppet alla dagar fram till jul!
Mån–Fre 10–18
Lör–Sön 10–15

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

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

Sc an na
för meny

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

CANDY
de ska va gott o leva

Öppettider:

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

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

z

Kärra Hårteam

Veckans erbjudande

159 kr

VÄLKOMMEN!

Nya rätter varje vecka!

Set, Eva-Lena och Lena

VARMT VÄLKOMNA!
KÄRRA

031–57 18 99
Måndag Stängt
Tis-Fre 09.30–18.00
Lördag 09.30–13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

KÖK & BAR

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

Välkommen till
ditt lokala apotek!
Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD
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Julfirande nära dig
Ladan i Backa
Jultraditionen fortsätter på Ladan i Backa. Den 3 december kl 1015 är det dags igen att fira julen i den trevliga gårdsmiljön där det
kommer det att säljas närproducerade, ekologiska julgranar och
det finns även lokala hantverkare på plats. Liveunderhållning blir
det och det kommer finnas lättare mat till försäljning.
B/K

Tolsereds 4H-gård
Julmarknad lördagen den 26/11 kl. 11.00-15.00. Under dagen anordnas en julmarknad på gården där ett flertal hantverkare
säljer sina varor, alltså ett perfekt tillfälle att köpa en fin julklapp
till någon du tycker om. Det kommer även finnas ponnyridning,
tunnbrödsförsäljning och servering av fika och korv med bröd.
Tomten har även lovat att komma förbi och ta emot önskelistor.
B/K

Julmarknad i Skogome
Söndagen den 27 november kl 13-16 blir det julmarknad på
Norgården i Skogome. På programmet står bland annat ponnyridning, granförsäljning, mat och mysigt häng runt brasan.
B/K

Bärby självplock´s jul
Den 26-27 november mellan klockan 11-17 blir det julmarknad
på Bärbys Självplock. Tomten kommer, glögg, våfflor, grillning
är bara något av allt juligt som sker under de här två dagarna.
B/K

Stora Holm Säteri
Traditionen från 70-talet med julmarknad på Stora Holm säteri
fortsätter. Helgen 3-4 december klockan 11-16 är det dags igen.
Alla lokalerna är runt om på gården för ett drygt 30-tal utställare kommer att vara öppna. I studion och Trädgårdshuset håller
konsthantverkarna till. Galleriet är fyllt av lokala matproducenter, i
stenstallet serveras julfika, skriver de på sin facebooksida.
B/K

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

Lajbanz sprider
glädje med sin musik
 Låten Musik ska byggas utav glädje är en av den välkända sångerskan Lill Lindfors stora
hit. Precis det har hobbymusikerna Lajbanz tagit fasta på. De är runt och spelar, främst i Kärra och Backa på äldreboende och mötesplatser.
Herrarna som uppträder är Glenn Jonasson trummor, Siim
Broberg keyboard och sång, basisten Mikael Åberg, Göran
Levin sång och gitarr.
De spelar skön, igenkännande musik som är lätt att hänga
med i. Lita på att det blir fin stämning när de uppträder.
Hobbymusikerna är gamla fotbollskompisar som bor i Hisings Kärra och känner varandra väl. De har under flera år
spelat på olika tillställningar. Främst i Kärra och Backa. Senast var det pubkväll på Kärrahus äldreboende, och det var
en succé. Precis likadant är det när de uppträder på Mötesplats i Backa eller när de besöker Solängens Äldreboende i
Olofstorp.
- Vi gör det med stor glädje och värme.. Att kunna ge de

äldre och personalen en fin stund i tillvaron känns fantastiskt
bra, säger Glenn och samtliga hans kollegor instämmer.
Glenn poängterar att personalen som arrangerar de här tillställningar gör det perfekt.
- De är verkligen värda en stor eloge för att de ordnar det så
fint för de boende, för oss som kommer dit och spelar
Lajbanz kommer gärna ut och spelar på andra äldreboende
eller liknande instanser.
- Kan vi bara så är det bara ett rent nöje för oss att göra det.
Lajbanz gör skillnad.
Med att sätta lite extra guldkant på tillvaron för de äldre.
Det är värt många applåder.
LEIF MARTINSSON

Jonas vann Kärra Open
 För tredje året arrangerades golfturneringen
Kärra Open - i förra månaden. Matcherna spelades på Ale golfbana och ett 40 tal deltagare var
med. Bara folk som bor och bott Kärra i deltog.
- Tävlingen blev jättelyckad och alla deltagare var nöjda och bjöd
på bra golf, säger Jonas Andersson som arrangerat hela tävlingen.
Inte nog med det. Jonas stod själv som slutsegrare med 68
slag brutto. Tvåa kom Sonny Bäckfalk och Anton Nylander
knep tredjeplatsen.
Att Jonas vann är inte överraskande med tanke på att hans
handicap är utmärkta 0,6.
- Jag har spelat golf länge, men det är framförallt de senaste
åren jag har sänkt mig mycket.
Jonas började spela golf år 2000 och har sedan dess kört på
och det har till synes gett synnerligen goda resultat.
Det var tredje gången Kärra Open genomfördes och målet är
att det nu ska bli en återkommande tradition varje år.
- Vi siktar på att köra varje år framöver, säger Jonas, som redan börjat planera så smått inför nästa års tävling.
Nu var det bara manliga deltagare, men förhoppningsvis kan
det bli även damer som kommer att vara med.
- Skulle vara kul om vi får med damerna också, vilket jag
jobbar på, avslutar årets Kärra Open mästare.
LEIF MARTINSSON

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

SPF Seniorerna BackaKärra
1 december: Månadsmöte Kl 11.00 på Albogården.
Frilansfotografen Nils Sjöström visar bilder och berättar
om sina resor i Asien.
8 december: Fika på Café Viktoria. Kom och gå
när du vill mellan kl 13.00 och 15.00.

15 december: Julavslutning kl 11.00 på Albogården. Julmat, kaffe, glögg och pepparkakor. Vi lyssnar
på julsånger och sjunger själva.
B/K
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Julfest
Välkommen till vår julfest där vi får klä upp oss för varandra och
komma till ett vackert dukat bord. Vi sjunger in julen tillsammans med Kul-kören. Vi äter gröt, skinksmörgås och så har vi
vårt julklappsspel. Visst är det roligt att både ge och få julklapp.
Ta med en nyinköpt julklapp, värde minst 50 kr.
Dag och Tid: onsdag 7 dec kl 12.30–15
Plats: Backa Folkets Hus
Avgift: 75 kr inkl gröt och kaffe
Anmälan: Till Gun Mattsson eller Gun Kanmert senast 2 dec.
B/K

Damernas Resa
Flyttad till våren 2023.

Vill du ställa upp dig på intresselistan kan du
anmäla dig till oss redan nu.
B/K

Vill du komma i kontakt med Livslust
i Föreningen Kul-Turen så kontakta.
• Kent Turnefeldt, 072–308 96 96
• Gun Mattsson, 073–593 99 57
• Gun Kanmert, 070–541 17 65

Kronogårdsvägen 53423 73 Säve tel 073–593 99 57
(obs nytt nummer sen 28 sept 2021.

Gentlemen and Gangsters

Gentlemen and Gangsters
Ingen har väl missat att se och höra detta fantastiska gäng.
Det blir New Orleans hot Jazz med en touch av swing från
20-och 30-talet. Bandet spelar sofistikerat som gentlemen
och med den kraft och brutalitet som gangsters-därav bandnamnet. Det spritter i både ben och armar, musiken byggs
av glädje och det är högt i tak. Alla älskar detta gäng och här
är åldern på besökarna 1-100 år.

Dag och Tid: onsdag den 30 nov kl 18.30-20
Plats: Backa Folkets Hus
Avgift: 100 kr för medlem 200 kr för icke medlem
Anmälan: Till Gun Mattsson eller Gun Kanmert
Jul på Selma Lagerlöfs Torg 2 dec kl 15-18
Vi är med på torget och har ett eget tält och kan ge info
mm
Händiga Händer har lotteri på hantverk

Julmys i Kärra Centrum
Lördag 10 december
Känn doften av gran och glögg. Välkommen på lite julmys
i Kärra Centrum lördag den 10 december kl 11–14.
Lördag 10 december • Kl 11–14
•
•
•
•

Tomten kl 12–14
Brunnsbo musikklasser härliga julsånger 11 och 11.45
Pannkakstrossen bjuder på mumsiga pannkakor
Föreningsliv och lotterier

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | karracentrum.com
KÄRRA
CENTRUM

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | karracentrum.com

B/K
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När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset.
Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas.
Läs mer på www.rodakorset.se/om-oss/personligintegritet

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

När oron
sprider sig
är det viktigt
att veta att
hjälpen också
gör det.

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

Stöd vårt arbete i coronakrisen.
Swisha valfri gåva till 900 80 12

MANADENS MATCHER!
Nya matcher på gång, vi ser fram emot att möta er där. Spelschema för de
närmsta veckorna ser ni nedan. Hoppas vi ses!

:
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a
Lörd
Aranäs
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kl 14:00
2
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/
7
1
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Lörda
slöv IK
Kärra HF - E
Kärra HF i samarbete med

m at c h H e r r :
Lördag 3/12 kl 14
:00
Kärra HF - IF Kristia
nstad
Lördag 17/12 kl 1
6:15
Kärra HF - IK Låga
n
www.karrahf.se

Jul i Kvarteret Tuvebo
Onsdag 7 december kl 17.30 - 19.00
Välkommen förbi kvarterets gårdshus med ingång från Gubbe-Lars väg 4 eller via trappan från
Herman Anderssons väg.
Vi bjuder på glögg och fika samt berättar mer om
de Svanenmärkta bostäderna i
Tuvebo Glashytta, sista etappen av
Kvarteret Tuvebo.
Anmäl dig på kvarterettuvebo.se
senast 5 december

Tävla och vinn
Tuvebo Glashytta i
pepparkaka!
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Kyrkospalten

Advent –
ännu ett
nådens år!
I Sakarja 9, en text som läses i kyrkorna
på första Advent, finner vi ett nådens
budskap till oss alla, ord som bär, inte
bara i adventstid, utan året om, i ett nådens år!
Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla,
dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en
åsna, på en ung åsnehingst.
10Jag skall förinta alla stridsvagnar i
Efraim, alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken, och
hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.
För mig uttrycker dessa ord hopp,
det hopp som får leva av, mitt i denna värld av mörker och ofullkomlighet. Ett hopp, som är som ett motvärn mot destruktivitet, vapen, krig,
osämja, mörker. Ett hopp som hjälper
oss att vara starka, fatta mod och här
kämpa den goda kampen. Tillsammans med Livets Herre får vi vandra
ut och försöka förmedla liv till dem vi
möter! Jesus kom, som den kung han
var, på en åsna. Hans rike och ledarskap är inte baserat på maktutövning.
Vi ser, gång på gång i bibeltexterna,
prov på hur Jesus upprättar. Han är
den högste, den värd all ära, värd beundran, värd att lyssnas till i allt. Och
denne ledare trycker aldrig ned och
vill kuva oss. Han kommer istället
underifrån och lyfter oss upp.
Detta är nåd för mig. Nådefullt är
också att jag får vara med och lyfta
andra på samma sätt, i den andan,
med den blicken för medmänniskan. ”Vem kan jag hjälpa idag?” Jag
får, liksom du, bli peppad av orden
idag, och kavla upp ärmarna för att
ge mig ut för att verka för godhet,
ljus, konstruktivitet, barmhärtighet,
uppmuntran – Guds uttryckssätt.
Stig Dagerman skrev: Jorden kan
du inte göra om, stilla din häftiga
själ. Endast ett kan du göra, en annan
människa väl!
Vem kan jag hjälpa idag? En av de
mest sporrande och livsglädjegivande
ansatser vi kan ha inför en ny dag. Så
kan vi vara ljus, så kan vi rida in i varandras lite härjade livssituationer, likt
Jesus i en hållning som på en åsna,
med strävan efter att visa lyhördhet
och förståelse.
”Var inte rädd för mörkret som ljusets hjärta bär” sjunger vi i en psalm.
Vi får be Gud lysa med sin kärlek på
oss, där vi står i världen, så att vi, likt
reflexer, kan skicka ljussignalen vidare.
Glad Advent!
ANGELICA ANDERSSON,
PRÄST I TUVE-SÄVE FÖRSAMLING
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Guldet till F14. Foto: Kärra HF.

Guldregn i Skadevi Cup för Kärra HF
Kärra HF hade 21 lag med i Skadevi Cup som spelades i början av
november. Alla lagen gjorde fantastiskt bra ifrån sig.
Tre av lagen gick hela vägen till final, där P12 och F14 välförtjänt
fick lyfta segerbucklan, medan F16 spelade till sig silvermedaljer, ivrigt påhejade av gulsvarta kamrater.

Stort grattis till spelare, ledare och hela föreningen för strålande
insatser.
B/K

Guldet till P12 . Foto: Kärra HF.

Buba och Levi från Hisingsbacka FC i årets lag
Göteborgsfotbollen har tagit ut årets lag i division 4A
Inte helt oväntat fick Levi Kundo och Buba Sanyang från Hisingsbacka plats.
Här motiveringen:
Buba Sanyang: Stack ut mest i ett duktigt HBFC. Vindsnabb
spelare som är svårstoppad. Skicklig i en mot en och utnyttjar sin
snabbhet utmärkt. Gjorde 15 mål på 16 Matcher.

Levi Kundo: HBFC hade många unga killer som stack ut.
Men Levi är en av dom som sticker ut extra mycket. Snabb och
teknisk ytter som noterades för 13 mål.
Hedersomnämnande “honourable mention” fick Bertil Bwira,
också han från Hisingsbacka FC.
Lokaltidningen säger grattis till spelarna och hela föreningen.
B/K

Filip får A-lagskontrakt med BK Häcken
Filip Trpcevski stod för sex inhopp i Allsvenskan under våren
men åkte olyckligt på en korsbandsskada i matchen mot Kalmar
FF. Nu flyttas han upp från akademin och skriver på ett treårskontrakt med BK Häcken.
– Jag har tillhört klubben i många år – det betyder mycket för

mig, säger Filip Trpcevski till klubbens hemsida.
Lokaltidningen säger grattis till Filip, moderklubben Backatorp
IF och till BK Häcken.
B/K

ag

Jul

v a r je d
med Selmas
julkalender!
Var med på lucköppning på Selmas
julkalender. Bakom varje lucka finns
det fina julklappstips och erbjudanden från handlarna på torget.
Lucköppning sker varje dag 1-24
december på Selmas Facebook &
Instagram:

@selmalagerlofstorg
God Jul önskar handlarna på Selma
Lagerlöfs Torg!

S
r a can
tt na
ko Q
mm R-k
a t ode
ill
ap rna
pa
rn
a:

fö

20

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

NOVEMBER 2022

Kärra HF:s Alfred Tilly. Foto: Kärra HF

Kärras herrar
vann mot serieledarna
Kärra HF vinner en tight och taktisk kamp i helgens match mot
HK Sävehof med 30-24. Matchen är helt jämn i 50 minuter,
men sista 10 lyckas Kärra få ett övertag och det avgör matchen. Starkt av Kärra att vinna denna kamp mot serieledarna.
Kärra sliter i varje situation på planen som gör att laget
är svårslaget. Det betyder mycket att tränarna Kasberger &
Byvik ingjutit en kamratskap i gruppen som bygger på sunda
värderingar, och ett bra och enkelt spel.
Kärra är med i toppstriden och det finns mycket som pekar
på att de kommer att vara det hela säsongen ut, vilket kan
betyda uppflyttning till Herrallsvenskan.
Många var duktiga i Kärra och några förtjänar ett extra
omnämnande.
Målvakten Victor Olsson som fortsätter rada upp starka insatser.
Matchvinnartypen Simon Larsson som var på strålande
spelhumör.
Alfred Tilly var som alltid vass i avslutningarna.
Nästa match är mot Fjärås HK (b) den 27 november.
Målen Kärra: Simon Larsson 11, Alfred Tilly 7, Martins
Gustafsson 3, Elias Gromulski 2, Carl Friberg 2, Loay Awad
2, Olle Gustafsson 2, Elias Azar 1.

Kärra HF:s Maja Bernvid. Foto: Kärra HF.

Kärra HF:s Gracia Axelsson. Foto: Kärra HF.

Kärra HF damer fortsätter imponera
Åter en stark insats av Kärra HF:s damer var det när de hemma
i Lillekärrshallen vann med 24-18 mot IFK Örebro. Närkingarna har ett bra lag och de bjöd upp till kamp under en stor del
av matchen, men Kärra var helt enkelt för starka. De imponerar med sitt lugn och spelarna vet sina roller. Nog så viktigt när
man är ett topplag.
Några spelare stack ut lite extra den här lördagseftermiddagen:
Meja Bernvid som alltid ger 100%, så även i matchen mot
Örebro.

Målvakten Gracia Axelsson gör en mycket fin insats med
under 20 insläppta.
Cecilia Tillman har börjat växla upp och får av för en klart
godkänd insats.
Nästa match spelas mot Skånela (b) 26 november.
Målen Kärra: Maja Bernvid 4, Lovisa Ekberg 4, Cecilia
Tillman 4, Matilda Hjälmedala 4, Maria Sundin 3, Alma Mikaelsson 3, Elin Berglöf 1 och Ketsia Mumbongo 1.

Backa HK:s Amanda Berg. Foto: Backa HK.

Backa HK:s Frida Grün. Foto: Backa HK.

B/K
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Backa HK.s Felix Jareflo. Foto: Backa HK.

Backa HK herrar föll tungt
Höstsäsongen för Backa HK:s herrar har varit tung i division 2
västra, med endast två vinster inkasserade. Därför var helgens
bortamatch mot Stenungsund oerhört viktig med att försöka få
med båda poängen. Tyvärr för Backas del slutade det med
en uddamålsförlust 25-24 till Stenungsund. Tungt förstås. Hemmalaget som ligger näst sist i tabellen fick nu kontakt med
Backa som ligger en placering ovanför. För Backas del gäller
det att fokusera stenhårt på nästa uppgift, då de möter HB 78
Jönköping i Lundbystrand den 26 november. En vinst där så
lossnar det med säkerhet för Backalaget.
Målen Backa: Filip Olsson 4, Felix Jareflo 4, Daniel
Ahlqvist 3, Johan Sighed 3, Carl Nilsson 3, Oskar Sighed 2,
Tim Niemeijeren 2, Branislav Todorovski 1, Kevin Johansson
1 och Joel Fallgren 1.
B/K

Backa avgjorde i andra halvlek
Många matcher på kort tid har det varit för Backa HK:s damer
i division 2. Det sliter hårt på truppen och det visade sig mot
HF Teams Kropps i senaste matchen. Till slut lyckades Backa
vinna med 22-19. Det var en ren viljeseger. Första halvlek var
trög, men i den andra tog de tag i taktpinnen och det räckte
till vinst.
Frida Grün visade som alltid en fin vilja och kämpade hela
vägen. 5 mål blev belöningen. Amanda Berg svarade för en rad
viktiga och avgörande räddningar. Natalie Popova klev fram i

den andrar halvleken och spelade starkt både offensivt och i
försvarspelet.
Nu får Backa ladda om batterierna för i nästa omgång vankas det derby mot Kärra HF den 26 november i Lundbystrand.
Målen Backa: Frida Grün 5, Emma Hall 4, Michaela Karlsson 4, Helene Aleros 3, Natalie Popova 2, Matilda Hummelgård 1, Emma Hodzic 1, Caroline Hansson 1 och Moa Lindskog 1.
B/K

MG MARVEL R
En 100 % elektrisk SUV

Leverans
innan
årsskiftet

Finns för snabb leverans.
Provkör hos din MG återförsäljare idag.

mg.se

Leverans 2022. MARVEL R har blandad elförbrukning 19,4 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. MARVEL R levereras med upp till 7 års garanti eller 150 000 km för dig som servar din bil på en
auktoriserad MG-verkstad, enligt angiven serviceintervall. Upp till 7 års vägassistans ingår vid korrekt utförd service. Läs mer på mg.se.

HEDIN BIL TAGENE

Tagenevägen 17
425 37 Hisings Kärra
Tel: 031-790 08 20

BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING

22

NOVEMBER 2022

Notiser

Backadalens damer
vann derbyt
Hisingsderbyt i division 1 mellan IK Zenith
och Backadalen blev som väntat tufft och först
efter förlängning lyckades Backadalen till slut
vinna med 7-6. Målen kom genom Sandra
Hugosson 2, Elvina Turujlija 2, Elin Nyman 2
och Lisa Tilly 1. Nästa match är mot Mölndal
den 27 november.
B/K

Målfest när
Backadalens herrar
vann tidig seriefinal
Vilken urladdning Backadalens herrar stod för
senast när de mötte tabelltvåan Herrestad AIF
WH Rockets (b), i en tidig seriefinal. Slutresultatet skrevs till imponerande 8-0 till Backadalens herrar. Vinsten betyder fortsatt serieledning för Backadalen. Hela laget ska hyllas
för en synnerligen stark insats. Till matchens
lirare utsåg hemmasekretariatet Backadalens
Ville Lindberg.
Nästa match spelas mot Älvstranden 27
november.
B/K

Storförlust för Kärra
IBK:s damer
Tungt är det för Kärra IBK:s damer i division
2. Senast åkte de på storförlust mot Pixbo
Wallenstan med 12-4. Målen för Kärra: Josefine Åvall, Isabella Åberg, Karin Kindblom
och Sofie Tauson. Nästa match är hemma
mot Kungälv den 27 november.
B/K

Målrikt när Kärra
IBK:s herrar föll
I senaste matchen mötte Kärra IBK: s herrar
FBC Lerums utvecklingslag och förlorade med
14-8. Kärras målskyttar var Kalle Hugosson
2, Carl-Hugo Ebbmark 2, Jesper Dhun 1,
Max Gabrielli 1, Andreas Zell 1 och Simon
Wallén 1. Nästa match spelas mot Stenungsund (h) den 26 november.
B/K

Fina framgångar för JK Budo på
hemmaplan i Gothenburg Judo Open
Förra månaden arrangerades Gothenburg
Judo Open, det är den största judotävling
som genomförs i Göteborg under året. Många
av våra rutinerade U18 judokas var skadade
och kunde inte medverka på tävlingen men
då tog våra yngre U13/U15 och våra seniorer
ett större steg framåt och levererade fina tävlingsresultat. Extra kul att få se comeback från
flera av våra äldre seniorer som inte har tävlat
på länge.
Sammanräknat så blev JK Budo näst bästa klubb av 35 st startande klubbar och blev
bästa klubb ifrån västra Sverige. Ett bra bevis
på att tävlingsaktiviteten och kämpaglöden är
stor i klubben.
Framgångarna fanns inte bara på judomattan utan även vid sidan av mattan. Klubben ställde upp med funktionärer, tidtagare,
coacher, osv. som alla var en viktig del i att
arrangera tävlingen som gick i Serneke Arena.

Vi hade en stor hejaklack på läktaren från
familjer och föräldrar, de gav våra tävlande
stöd på mattan. Vi hade även flera ”seniorer”
som har varit aktiva i JK Budo under 60-, 70-,
80-, 90-talet. Flera av dem har varit med och
startat upp JK Budo och Judon i Sverige. På
bilderna kan ni se legender som Bo Kärfstedt,
Hans Norberg, Freddy Fritzson, Ronny Fällberg, Peter Martin och Norris Martin. Stor
tack för att ni kom och heja på.
Efter tävlingen samlades många av de tävlande, funktioner, coacher, osv. på Liseberg
som hade Halloween tema. Det var många av
judoklubbarna som var där, många Judokas
som trängdes mellan otäcka clowner och spöken. Det blev en grym avslutning på dagen för
alla medverkande på tävlingen. Det är en fin
tradition som vi får fortsätta med.
På söndagen medverkade vi på efterföljande träningsläger i arenan, ett pass på förmid-

Division 5
Kärra IBK - IBK Kungälv 6-6
Frölunda - Hisingskärra IBK 9-12.
B/K

Tobiaz till
Backatorp IF
Tobiaz Ekström blir ny huvudansvarig för Backatorps damjuniorer kommande säsong.
B/K

Öppet möte om
ekonomi och energi!
Socialdemokraterna i Backa bjuder in till ett öppet möte för att
diskutera energifrågor kopplade till ekonomi. I panelen kommer
representanter från Göteborg Stads budget- och skuldrådgivare
samt Göteborgs Energi vara med.
Varmt välkommen!

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

NÄR? 30 november kl 18.30
VAR? Backa kulturhus

dagen och ett på eftermiddagen. Mycket Judo
och skoj med massor av skratt under den här
helgen, tack till er alla som var med och förgyllde vår helg på hemmaplan.
Här en sammanställning av JK Budos fina
resultat
Guld: Dino Fejzic och Alvin Wendel. Silver: Zanders Ralevski och Julia Fällberg. Silver U13: Amir Bubalo. 4:a U15: Amir Bubalo. Brons: Said Hasuna, Holger Lindström,
Danni Cenanovic och Isolde Rivera. 4:a: Lovisa Carlström, Hampus Arverus, Nora Källvik, Arvid Ivarsson, Simon Aspman, Randip
Singh Balol. 5:a: Malte Voigt, Malin Haanpää, Adnan Durmo, Vincent Wikland och
Domenik Ralevski. Vincent Skilling blev skadad och fick avbryta.
WWW.JKBUDO.SE

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

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

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

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

ID. Buzz | 2022

En ikon i ny skepnad
100% elektrisk

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

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

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

Team
Transportbilar

Volkswagen ID.5

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

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

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

Bilab i Kungälv AB | Trollhättevägen 18
Telefon vx 0303-620 00, Bilförsäljning 0303-62010
Vardagar 9-18 Lördag 10-15 | www.bilab.se
Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

KUN GS BACKA
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online

Världens bästa
julklapp firar 25 år

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 2499kr 499kr 2499kr 1599kr 749kr
12 MÅNADER

6 MÅNADER

10-KORT

12 MÅNADER

3 X 60 MIN

3 SPELTILLFÄLLEN

ORD PRIS 7188kr

ORD PRIS 4100kr

ORD PRIS 999kr

ORD PRIS 3948kr

ORD PRIS 2025kr

60 eller 90 min

Gäller t.o.m. 24/12 2022 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 2022 om du inte sätter igång det själv tidigare.

