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Vågar du också koppla av?
 Så var det jul igen. Och ett gott slut på 2019.
Hoppas så många som möjligt använder årets klapp under helgerna till förmån för umgänge på riktigt.
Ska göra ett digitalt erkännande och tillstyrka att tiden
med fysiska julkort är över även för min del.
Skickar inga, får betydligt färre.
Om jag saknar den tiden?
Både och.
Visst var det väl trevligt att hämta en hög med hälsningar i
brevlådan några dar-före-dan. Samtidigt slipper man det dåliga
samvetet att få från någon man glömt skicka till själv.
Istället är det mobila hälsningar som numera via alla de
alternativ som finns tillhanda. Samtidigt är just jul– och nyårshelgerna de få tillfällen då vi faktiskt har en möjlighet att
umgås med varandra utan att hela tiden vara uppkopplade.
Min önskan inför helgerna är sålunda att vi använder oss i

högre utsträckning av den låda som blivit utsedd till årets julkapp 2019 ska komma till användning.
Våga lägga undan din smarta telefon åtminstone i periodvis.
Koppla ur, koppla ner, koppla av.
Spela spel.
Prata med din omgivning.
Ta fram duttpennan och kolla uppesittaren med hela familjen.
Klä granen ihop och koka skinkan tillsammans.
Lyft helt enkelt blicken från den där mobilen lite mer frekvent än vanligt.
God Jul. Tack för i år. Vi ses 2020.

Tipsa oss!

ÄR DU UNDER ARTON
OCH BEHÖVER
PRATA MED NÅGON?

Händer det något i ditt område som vi
borde berätta om? Tveka inte att skicka
in ditt tips till oss – vi blir en bättre tidning med din hjälp!
Skicka tipset på
litelokalt.se

ULF JÖRNVIK

Ring Bris på 116 111, eller mejla
och chatta på bris.se

Tidningen Göteborgs
Manhattan ges ut av
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VILL DU FINNAS MED
I STANS BÄSTA
LOKALTIDNINGAR?
Kontakta Lite Lokalt:
Leif Martinsson 0708-48 72 14
eller maila: leif@litelokalt.se
Läs mer på hemsidan:
litelokalt.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN MÅNDAG 18/12-ONSDAG 25/12
BACKAPLAN

NU TÄNDAS TUSEN

JULEKLIPP.

Ve!"s

MEDLEMS-

KLIPP!

10k/st
MAX 3 ST/MEDLEM.

SILL I BURK

Abba. Välj mellan olika sorter. 220-240 g.
Jfr-pris 41:67-90:91/kg.

3 FÖR

59k

NÖTFÄRS

59)=
/kg

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

KAFFE Coop/Classic/Gevalia/Löfbergs. Välj mellan olika sorter och rostningar. Classic: Gäller ej Eko, Reko, Solid, Amigas.

NÖTFÄRS

Löfbergs: Gäller ej Fair. 425-500 g. Jfr-pris 39:34-46:28/kg.

Sverige. Fetthalt 10-12%. Ca 800-1000 g.

Julen gör vi
tillsammans.

10k/kg

49)=
/kg
KOKT/RIMMAD JULSKINKA

Sverige/Coop. Ca 1800-3200 g.

MAX 3 KG/HUSHÅLL.

CLEMENTINER
Spanien. Klass 1.
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Fira in julen i kyrkan
 Julen står för dörren och det firas såklart i
våra kyrkor runtom i vår stadsdel. Nedan kan
du se vilka gudstjänster du kan gå på för att
få mysig julstämning.

31 december – Nyårsafton
Lundby gamla kyrka

17.30 Nyårsbön med musik
Präst: Måns Christensen
Musik: Jozsef Szaller, Carolina Friberg, sopran.

24 december – Julafton

6 januari – Trettondedag jul

Brämaregårdens kyrka

Lundby nya kyrka

11.00 Gudstjänst med julspel och jullunch
Präst: Susanne Rikner
Musiker: Rose-Marie Svensson
En stjärna lyser över Betlehem.
I berättelsen gestaltas alla julens personer genom små och
stora.
Jullunch – vuxen 50 kr, barn 20 kr. Ingen anmälan.
23.30 Midnattsmässa
Präst: Sara Sacklén
Musiker: Rose-Marie Svensson
Julnatten fylls av änglasång och berättelsen om hur Gud
blir människa bryter in som ett stort ljus. Rudy Addo, sång
och Erik Elias Ekström, sång och gitarr.

Lundby nya kyrka

11.00 Samling vid krubban
Präst: Måns Christensen
Musiker: Jozsef Szaller
En stund för små och stora. Barn från Linnéstråket spelar
cello under ledning av Petra Hellquist.
23.30 Midnattsmässa
Präst: Pernilla Ott
Musiker: Daniel Björkdahl
Vi samlas i natten kring barnet som föds
Sångare ur Lundby Motettkör medverkar.

Lundby gamla kyrka

17.00 Julbön
Präst: Måns Christensen
Musiker: Daniel Björkdahl
Läsning av julevangeliet och julens psalmer. Karl-Johan
Nordensten, baryton.

Toleredskyrkan

17.00 Julbön
Präst: Milvi Olander
Musiker: Gunilla Forssell Eriksson
Vi läser julevangeliet och sjunger julens psalmer. Solistmedverkan.

25 december – Juldagen
Lundby gamla kyrka

11.00 Mässa
Präst: Måns Christensen
Musiker: Daniel Björkdahl
Med musik ur Bachs juloratorium.
Vi följer stjärnan! Avslutning på julinsamlingen. Servering.
18.00 Konsert Juloratorium (I-III) av J S Bach
Lundby Motettkör med barockorkester och solister, under
ledning av Daniel Björkdahl.

Brämaregårdens kyrka

16.00 I stjärnans spår
Präst: Sara Sacklén
Musiker: Rose-Marie Svensson
Julens tema i musik, lyrik och bild med Damkören Vox
Rosae

Toleredskyrkan

16.00 Levande julkrubba
Präst: Peter Wahlbäck
Välkommen att möta julevangeliets alla karaktärer. Dessutom finns får och en åsna på plats.
Mingel utanför kyrkporten från 15.00, med försäljning av
korv och glögg. 16.00 börjar julevangeliet inne i kyrkan
som gestaltas av barn, ungdomar och vuxna samt Tolereds
toner och Musikalverksta’n, som utgör den levande julkrubban under ledning av Helen Bergentall, Gunilla Forssell
Eriksson och Carina Widell.

Gemensamt firande i Göteborgs moské

Göteborgs moské bjuder också in till gemensamt julfirande.
– Vi har familjedagar den 26-27 december och många
barnaktiviteter och tävlingar under jullovet, säger Kalsoom
Kaleem, ordförande till fch.se.

Källa: fch.se.

Minska och sortera
julens avfall
 Under jul konsumerar vi mer än vanligt.
Det blir mycket avfall. Kretslopp och vatten
tipsar om hur du kan göra julen avfallssnål
och sortera det som ändå uppstår.
Årets julklapp är en mobillåda. Det är en låda där man kan
lägga undan sin mobil för situationer när man vill ha hjälp att
koppla ned, enligt HUI. Men minst lika viktigt är att förlänga
livet på sin mobil – de elektroniska klapparna är de mest miljöpåfrestande.
För att tillverka en mobiltelefon som väger 169 gram krävs
86 kilo material. Den innehåller många olika metaller och sällsynta jordartsmetaller och dessutom används skadliga kemikalier vid tillverkningen. Med skal- och skärmskydd och hörlursförvaring skyddas mobilen och dess tillbehör mot skador. Med
färre appar drar den också mindre ström. På de flesta mobiler
kan man byta batteri och skärm om det behövs. Mer tips om
hur du förlänger livet på din elektronik hittar du här: goteborg.
se/forebyggavfall
Om din mobil eller annan elektronik ändå är går sönder och
inte går att reparera, ska du lämna in den som elavfall. Elektronik kan innehålla skadliga ämnen och metaller och plast ska
återvinnas. 2018 lämnades 750 000 mobiltelefoner till återvinning i Sverige.
Att sortera väl gäller även resten av julens avfall. Skinksvålen, apelsinskalen och kaﬀesumpen kan bli biogas och näringsrik gödsel; julklappspapper kan bli nytt papper och sillburkarna nya glasburkar. På så sätt sparar vi på jordens resurser.

FAKTA Så sorterar du julen:
Matavfallet lägger du i den bruna matavfallspåsen
så gör vi biogas och biogödsel av det.
Förpackningar till återvinningsstationen eller
soprummet:

07.00 Julotta
Präst: Maria Fridh
Musiker: Jozsef Szaller
Sångare ur Lundbykören medverkar.

Julklappspappret lägger du i behållaren
för pappersförpackningar – eller återanvänd
det själv! Snören ska dock slängas i de vanliga
soporna.

Toleredskyrkan

Kartonger och wellpapp lägger du i behållaren
för pappersförpackningar. Om de är skrymmande kan du ta med dem till Återvinningscentralen.

11.00 Glädjefull juldagsmässa
Präst: Peter Wahlbäck
Musiker: Gunilla Forssell Eriksson
Övriga medverkande: Majvor Dahlman och Tolereds
Toner.
Lättare jullunch efter mässan 30 kr. Allsång under lunchen.

26 december – Annandag Jul
Lundby nya kyrka

11.00 Mässa
Präst: Måns Christensen
Musiker: Jozsef Szaller
Efter mässan blir det julfika med gröt.

Toleredskyrkan

17.00 Temagudstjänst
Präst: Peter Wahlbäck
Musiker: Gunilla Forssell Eriksson, sång och viola
En temagudstjänst kring moderna martyrer. Peter Sheybani
och Open doors om förföljelsen av kristna i världen. Mariette Ferngren, blockflöjt. Tomas Ferngren, kontrabas.

Sillburken och andra glasburkar och flaskor lägger
du i behållaren för glasförpackningar. Locken läggs i metallförpackningar.
Julgranen sorteras som grovsopor. Du som
bor i lägenhet – hör med din fastighetsägare var du ska lägga granen eller ta den
till en återvinningscentral. Du som bor i villa
– ta julgranen till återvinningscentralen och
lägg den i behållaren för ”Ris”. Även om du
förbrukat dina fria besök är det gratis att
lämna din gran.
Ljusstumpar. Lämna in dina ljusstumpar för återvinning på ÅVC.
Julgransbelysningen, elljusstakar och annan elektronik som är trasig, lämnar du som elavfall. Detsamma gäller trasiga datorer, kaffekokare
eller andra elektroniska produkter. Det är alltid gratis
att lämna elektronik på Återvinningscentralen. Butiker
som säljer elektronik måste också ta emot elavfall.
Julgranskulor, julklappssnören och annat som
inte är förpackningar, lägger du i restavfallet (den
vanliga soppåsen.)
B/K

kia.com

Helt nya Kia XCeed

Något utöver det vanliga
Snart laddbar

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

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

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

VÄLKOMMEN IN OCH BESÖK VÅR
NYA ANLÄGGNING I TAGENE.

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

TAGENE

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

hedinbil.se

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar.
Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 5,9 l/100 km och CO2-utsläpp 134 g/km enligt körcykeln NEDC och 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt
körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

TIDNINGEN GÖTEBORGS MANHATTAN

6

DECEMBER 2019

Hisingsbron – en tidslinje
 Arbetet pågår i allra högsta grad. Hisingsbrons tid är snart kommen och Götaälvbron ett minne blott. Än är det dock ett par moment kvar
innan den nya förbindelsen över älven kan invigas.

Sidospannen monteras – Här är vi nu!

Sidospann är de längsgående stålbalkar som blir botten på vägen
över Göta älv. I december 2019 startade montaget av de 42 sidospann som levererades under oktober månad.

Vägen på bron gjuts

När stålet under vägbanan är på plats börjar vägen mellan Hisingen
och fastlandet att gjutas. Snart uppdateras informationen om det här.

Pylonerna monteras

När pylonbaser och sidospann är på plats och vägbanan är gjuten
på vardera sidor om farleden monteras de fyra pylonerna. I pyloner
monteras därefter de delar av maskineriet till lyftspannet som har sin
plats där.

Lyftspannet monteras

När pylonerna är på plats monteras det lyftspann som kommer att
lyftas vid broöppning. Hisingsbron har en segelfri höjs på 12 meter i
stängt läge. I öppet läge kommer den att ha en segelfri höjd på 28
meter.

Broöppning testas

Tester av brons lyftmaskineri startade redan 2019 och pågår på olika
sätt och i simulerade miljöer ända fram till dess att lyftspannet är på
plats. Det görs för att kunna korrigera maskineriets system i praktiken.
Man testar bland annat hur det fungerar i varmare och kallare väder.

Hisingsbron invigs!

Hisingsbron ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Hur
invigningen kommer att se ut är ännu inte helt klart. En sak som är säker
är att det definitivt blir kalas!

Götaälvbron rivs

År 2022 ska Göteborgs gamla trotjänare vara nedmonterad. Då tar
efterträdaren Hisingsbron vid och ska sköta jobbet som länk mellan
Hisingen och fastlandet. Den beräknas hålla i 120 år. Läs mer om
Götaälvbron i länken.

Källa och bilder: stadsutveckling.goteborg.se.

DECEMBER 2019

TIDNINGEN GÖTEBORGS MANHATTAN

7

FLER ELBUSSAR SKA KOMPENSERA FÖR DEN UTEBLIVNA LINBANAN. Foto: Håkan Ludwigson.

Så går staden vidare efter linbanan
 Det blev ingen linbana över älven. Därför diskuteras nu nya åtgärder för att lösa
kollektivtrafikbehovet över älven. En majoritet är nu överens om att elfärjor och elbussar är lösningen på kort sikt.
På längre sikt är bland annat en tidigareläggning av spårvagn mellan Stigberget och Lindholmen något som ska utredas.

Överenskommelsen efter att linbaneprojektet slopades

• Utformning av stadsbana i Lindholmsallén utredningsalternativ som ger prioritet och
god framkomlighet för bussar.

Följande punkter ska utredas av trafikkontoret:

• Utredning av Gropegårdslänken för
spårvagn och/eller buss.

• Utökad skytteltrafik med elhybridfärjor mellan Lindholmen/Lundbystrand och Skeppsbron/Järntorget.

• Ny gång- och cykelbro över älven, med ett utredningsalternativ som även inkluderar busstrafik.

• Utökad elbusstrafik till/mellan Lindholmen och Volvo Lundbyområdet.

GM

• Tidigareläggning av Lindholmsförbindelse.

FOTO: alvstranden.com.

FOTO: Eriksberg Göteborg på Facebook.

Nya Smyrnakyrkan i Frihamnen

Nu är piren redo

 Fyra olika arkitektaktörer fick rita varsitt uppdrag. Vinnaren blev byrån Elding Oscarsson.
Så här kommer nya Smyrnakyrkan i Frihamnen att se ut.
En jury bestående utav representanter från Smyrnakyrkan,
stadsbyggnadskontoret Sveriges arkitekter sam Älvstrandens
utveckling har sagt sitt.
Uppdraget att bygga den nya Smyrnakyrkan på Hisingen går
till arkitektbyrån Elding Oscarsson, som bland annat tilldelats
(2017) Kasper Sahlinpriset för tillbyggnaden av Skissernas museum i Lund.
Motiveringen lyder: ”det som mest förtjänstfullt förenar arkitektonisk kvalité med projektets hållbarhetsmål och funktionella krav”.

– Det förslaget stod ut genom att vara väl förankrat i platsen
samtidigt som det speglar nutiden och blickar mot framtiden,
säger Björn Siesjö, stadsarkitekt och medlem i juryn, i ett pressmeddelande.
Byggnaden kommer att bestå av fem våningsplan plus källare och innehålla tre salar. Dessutom bland annat innehålla café
och utrymmen för barn– och ungdomsverksamhet.
Bygglov ska lämnas in i början av 2020, planerad byggstart i
höst nästa år och invigning 2022.
GM

 Nu är den ombyggda piren vid Monsungatan mot Färjenäsparken klar. Det har under
hösten arbetats intensivt med den nya kajen
och piren på Västra Eriksberg. Likt övriga kajkanter vid dockan har det byggts en bryggdel i trä med ramper och anslutningstrappor
ända bort till Färjenäsparken.
Pölsebokajen (mot kranen) har hittills bestått av arbete med
underredet, vilket beräknas vara klart i januari. Därefter startar
själva ytarbetet och man beräknar att hela området är klart till
sommaren. Parallellt kommer Eriksbergs Samverkansförening
att bevaka frågan om möjligt färjeläge för Älvsnabben.
GM
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Gå och bada
– i Eriksberg
 Vad sägs om en inbjudande sandstrand vid Eriksberg? Ett medborgarförslag om den saken är åtminstone under utredning.
Ett medborgarförslag om att anlägga en
sandstrand vid Eriksberg på Hisingen har fått
300 göteborgare att visa sitt intresse genom
att lägga sin röst på det udda och spännande förslaget som lyder enligt följande och som
skickats in till park– och naturförvaltningen.
”Färjenäsparken har potential för ett friluftsbad som rymmer många och är barn- och familjevänligt”, står det i förslaget som skickades
in till park- och naturförvaltningen. Färjenäsparkens gräsmatta är i det närmaste oändlig och

högre upp finns en stor lekplats, fotbollsplaner,
ett utegym och flera grillplatser. En servering ligger vid stranden och några hundra meter upp
längs Carl IX väg ligger en liten konsthall och
Göteborgs äldsta ännu öppna café. Färjenäsparken har potential för ett friluftsbad som rymmer många och är barn- och familjevänligt.”
Förslaget fick totalt 361 röster och ska nu
utredas av politiken.
GM

Heidi tar
över Eriksberg
 Allsvenska erfarenheter både som spelare och tränare. Eriksbergs damer leds från och
med 2020 av en meriterad ledare. Heidi Roslund tar över som huvudansvarig för division
3-laget.

Löparfest
utöver det
vanliga
 Med ljusshow och eld sätts
det färg på Lindholmen när Gore-Tex Winterrun går av stapeln
den 17 januari.
Startskottet går vid Lindholmen Science Park
och tar dig sedan längs kajer och pirar, förbi
Slottsberget och runt Sannegårdshamnen, tillbaka till målet vid Science Park där det även
blir after run. Du väljer att ta dig runt i ditt
eget tempo ett eller två varv på den fem kilometer långa banan. Du gör det med fördel
med en kreativ utstyrsel, då det delas ut pris
till den mest färgstarka och kreativa löparna.
Winterrun arrangeras för åttonde året i
Göteborg, som är första stad på årets turné.
Därefter väntar och Stockholm (25 jan), Oslo
(1 feb) och Helsingfors (8 feb).
GM
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FAKTA
De tolv nominerade
• Brf Lindholmspiren, kvarteret Dockan
Byggaktör: Skanska
Arkitekt: White arkitekter
• Brygghuset, kontor Lundbystrandskajen
Byggaktör: Husvärden
Arkitekt: Erséus arkitekter
• Brf Qvillestaden, Kvillestaden
Byggaktör: PEAB
Arkitekt: Bornstein Lyckefors
arkitekter
• Brf Cinnober, Kvillestaden
Byggaktör: HSB
Arkitekt: Sweco
• Gamlestadens resecentrum
Byggaktör: Västtrafik
Arkitekt: Arkitektbyrån Design
• Slakthuset, Gamlestaden
Byggaktör: Klövern
Arkitekt: Krook & Tjäder
• Regnlekplatsen, Renströmsparken
Byggaktör: Park- och naturförvaltningen
Arkitekt: 02 Landskap
• Brf Viva, Guldheden
Byggaktör: Riksbyggen
Arkitekt: Malmström & Edström
• Brf Jarlaplatsen, kvarteret Domherren, Johanneberg
Byggaktör: Skanska nya hem
Arkitekt: Erséus arkitekter
• Villa Radal
Byggaktör: Privat
Arkitekt: Bornstein Lyckefors
Arkitekter
• Jungmansgatan
Byggaktör: Ivar Kjellberg
Arkitekt: Liljewall arkitekter
• Polestar
Byggaktör: Volvo
Arkitekt: Bornstein Lyckefors
Arkitekter

INGEN SEGER. Men väl ett hedersomnämnande blev det för Polestars nya kontor på Hisingen då stadens bästa byggnad utsågs. Foto: Felix Gerlach.

Hisingstradition
SJÄLVTVÄTT
fortsatte då årets
byggnad utsågs
Det här ingår:

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

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

 Det börjar bli en jultradition att byggnader på Hisingen nomineras till Göteborgs bästa byggnad. Vår ö har en historia om att bli nominerade, och att vinna,
genom åren. Bland annat har Kuggen på Lindholmen, Kville Saluhall och Bostadshuset Däckshuset i Sannegårdshamnen vunnit på senare år. I år blev det dock
ingen seger, men Hisingen var välrepresenterat bland de nominerade och fick faktiskt ett hedersomnämnande i form av Polestars huvudkontor.
Segern togs hem av Bostadsrättföreningen Viva i Johanneberg, men Polestar på Hisingen fick alltså ett hedersomnämnande som motiverades som följer:
”På Hisingen i Volvoland har en ny stjärna tänts. Det pånyttfödda huvudkontoret för Polestar lyser som ett utropstecken
bland de i övrigt ganska anonyma byggnaderna i omgivningen. På ett mycket skickligt sätt har arkitekt och byggherre förvandlat en befintlig alldaglig kontorsbyggnad till en liten juvel
som visar på nytänkande och kreativitet. Med tanke på den
mycket koncentrerade tidplanen och en begränsad budget är
det verkligen en fantastisk prestation som här har genomförts.”

Per och Alma Olssons fond
Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade pengar
till Göteborgs Stad. Dels skulle en summa pengar gå
till att köpa in konst till Göteborgs folkskolor, och dels
skulle 100 000 kronor användas till att årligen dela ut
pris till förra årets bästa byggnad. Eller som det står i
testamentet: ”den byggherre som under nästföregående
år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygien.
GM
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Alla barn har rätt till stöd
– oavsett var de bor i landet
bara några knapptryck bort – och för att fylla ännu fler luckor jobbar vi nu på att förlänga öppettiderna även in på natten.
Våra förtroendevalda, volontärer och
medlemmar arbetar ihärdigt med att sprida
kunskap om barns situation och föra dialog med beslutsfattare inom kommuner och
landsting. Bris utbildar och föreläser. Vi bedriver gruppstödsverksamhet för barn i särskilt utsatta situationer; för barn med erfarenhet av flykt, familjehemsplacerade barn
och barn vars förälder tagit livet av sig.
Tillsammans stödjer vi barn i Sverige och
rustar vuxna för att stärka barns situation,
men som ideell organisation är vi helt beroende av de pengar vi får in från allmänheten, företag och oﬀentliga bidrag. Utan er
finns inget Bris som kan förmedla hopp och
stöd när samhället sviker barn. Därför undrar vi - är ni med oss?
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
Elisabeth Valinder, regionchef Bris

 En enkät som Bris gjort visar
att många kommuner i Västra
Götaland inte är redo inför att
barnkonventionen blir lag 1
januari. För att lagen ska betyda
något på riktigt för barn behöver
alla samhällsaktörer nu göra sin
del. Bris stöttar barn, mobiliserar
samhället och sprider kunskap.
Men vi klarar det inte ensamma.
Barn vittnar varje dag, året om, till Bris om
hur deras rättigheter kränks och hur olika
deras förutsättningar ser ut runt om i landet. Berättelserna om hur det är att vara
barn i Sverige har under de senaste åren blivit allvarligare.
I höst har Bris frågat Sveriges kommuner
hur rustade de är inför att barnkonventionen blir lag den 1 januari. Att barnrättsarbetet är igång i kommunerna är oerhört
viktigt eftersom det är i kommunernas
verksamhet som många av barnets rättigheter i praktiken tillgodoses.
Enkäten visade en dyster bild: Många har
satsat på att kompetensutveckla sin personal
men endast 1 av 10 kommuner har tillfört
resurser eller öronmärkt medel för att arbeta
med barnrättsperspektivet och ungefär hälften av kommunerna saknar en strategi för
implementeringen av barnkonventionen i
sina verksamheter.
Många kommuner i Västra Götaland
uppger att de saknar en strategi för hur de
ska implementera barnkonventionen. Samtidigt bor det 376 000 barn i länet.
Det är djupt oroväckande, för barn som
mår dåligt kan inte vänta. På Bris får vi varje
dag ta del av barns svåraste berättelser och
innersta känslor, och deras beskrivningar av
hur samhällets stöd brister. Och det är vår
uppgift att förmedla barns röster vidare för

FAKTA
Barn kan varje dag kontakta Bris
kuratorer kl. 14.00-21.00 på nummer
116 111, chatt eller mejl. Det är gratis och du är anonym. Varje vardag
kan även vuxna med frågor om barn
höra av sig på 077-150 50 50 kl.
9.00-12.00.
Läs mer om vad barn söker stöd för i
Bris senaste årsrapport ”Hur har barn
det? – Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter”.
Vill du stödja Bris? Ge en gåva till
PG: 901504-1.
GM

att snabba på förändringen till ett samhälle
som lever upp till barnkonventionen.
Som Sveriges nationella stödlinje för barn

håller Bris öppet varje dag, året runt. Trycket i vår stödverksamhet kan vara högt, men
steget till att få prata med Bris kuratorer är

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

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

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

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

Läs mer på www.underytan.nu
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Sätt guldkant på andras tillvaro i jul
 Det är inte alla barn som får julklappar då många familjer inte har
de ekonomiska förutsättningarna. Det vill Julklappshjälpen Göteborg
ändra på. Läs deras uppmaning nedan.
2017 letade Tomtemor Anki efter en grupp
där man kunde bidra med paket/pengar, men
hon hittade ingen och bestämde sig då för att
starta Julklappshjälpen i Göteborg 2017. 37
Familjer med 85 barn fick med hjälp av Julklappshjälpen en bättre jul.
Julklappshjälpen i Göteborg 2018 sparkades igång med ny energi och gruppen växte sig
allt större. Tomtemor behövde förstärkning i
teamet & Tomtenissan Pysse klev upp i släden.
När julafton kom hade vi tillsammans med
alla fantastiska swishare ökat julstämningen
hos 54 familjer med 136 barn.

2019 startade med mängder av tankar och
idéer, vi ändrade namn & öppnade en Facebook-sida JULKLAPPSHJÄLPEN GÖTEBORG. Vi har också bildat en ideell förening
och jobbat massor för att hitta sponsorer. Ska
verkligen bli spännande att se fortsättningen
på detta året...
Stöd Julklappshjälpen med att swischa in
ett bidrag på 0736-50 89 30.
Läs mer på Julklappshjälpen Göteborg
på Facebook.

&
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Vi önskar en God Jul
Ett Gott Nytt År!
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Erbjudandet gäller t.o.m. 24/12 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för
slutförsäljning och ev. tryckfel. Gäller ej Nordic Wellness Exclusive, Kinna och Hönö.

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

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

3899kr 1999kr 499kr 1999kr
12 MÅNADER

6 MÅNADER

10-KORT

12 MÅNADER

ORD PRIS 5988KR

ORD PRIS 2999KR

ORD PRIS 999KR

ORD PRIS 2988KR

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