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MED TUVE
OCH SÄVE

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

JULEN HAR KOMMIT TILL HISINGS BACKA OCH HISINGS KÄRRA

INGEN NEDLÄGGNING AV KÄRRA BIBLIOTEK

INGEN NEDLÄGGNING AV ÖPPNA FÖRSKOLORNA • BACKA HK:S DAMER SIKTAR PÅ TREAN • STADSMISSIONEN OCH INSAMLINGSCENTRALEN BETYDER MASSOR

på

Handla

hemmaplan!

– välkommen
Handla lokalt
um!
till Kärra Centr

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

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

Bäst i test!

! @ karracentrum | www.karracentrum.com

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

selmalagerlofstorg.se |

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

fi @selmalagerlofstorg

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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VARUHUSET FÖR
FÖR HELA
- -VARUHUSET
HELA FAMILJEN
FAMILJEN- -

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

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

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

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

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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Insändare
Fint med jultraditioner på våra torg
På kort tid har jag varit och firat in julen på Selma Lagerlöfs Torg och på Kärra Centrum. Det brukar jag alltid
göra och jag blir aldrig besviken. Man möts av värme
ochen trevlig atmosfär bland alla som är där. Och så den
härliga julkänslan. De som ligger bakom arrangemangen
hoppas jag fortsätter med dessa fina traditioner på torgen. De betyder mycket för handlarna och alla vi som
besöker torgen.
BERIT

Otryggt i Kärra
Misshandel, knivdåd, inbrott verkar stå på dagordningen i Kärra så fort mörkret infaller. Ja, det händer även
på dagtid. Visst det sker överallt i Sverige, men nu råkar
jag bo Kärra sedan 80-talet. Och jag vill kunna känna
mig trygg här. Det var ett bra tag sedan jag gjorde det.
Det har gått så långt att jag inte längre vågar gå ut på
kvällstid. Vet att flera som bor i Kärra känner likadant. Vet
också att det finns trygghetsvandringar och att polisen
hälsar på i Kärra Centrum då och då. Det räcker inte på
långa vägar. Kan man inte bara ta in ordningsvakter som
finns närvarande på främst kvälls och nattetid. Bara en
sådan åtgärd hade skapat mer trygghet. Är så besviken
på det grova eländiga våldet som finns i Kärra och i
övriga landet.
BOR PÅ PRILYCKEGATAN
Foto: www.trafikverket.se

Bra med nytt polishus i Backa
Det var positiva nyheter att Hisingens nya polishus ska
byggas i Hisings Backa. Hoppas det gör att poliserna
kan vara mera ute i både Backa och Kärra. Det ser jag
fram emot.
ROLLE

E6 Tingstad–Bäckebol, extra
körfält och bullerskyddsåtgärder
 Vi bygger ett extra körfält längs E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Samtidigt
förbättrar vi bullerskyddet för boende på västra sidan av E6, upp till Bäckebolsmotet.

Vårdpersonalen ska hyllas
Blev så glad när jag läste det fina reportaget i Backa/
Kärra tidningen om Kristina på Närhälsan Kärra vårdcentralen. Att hon blev årets distriktssköterska förvånar mig
inte. Kristina och hennes medarbetare är bäst. Tycker att
alla inom vården skulle hyllas.
STAMKUND PÅ VÅRDCENTRALEN I KÄRRA.

Låt Kärra bibliotek vara kvar
Återigen så kommer förslag om nedläggningar av bibliotek. Än en gång är Kärra bibliotek på tapeten. Vi som
bor här i Kärra behöver vårt bibliotek. Det är en sakerna
som jag och andra betalar skatt för. Förstår inte heller
logiken. Biblioteket renoverades ju för några år sedan
och nu ska det tydligen flytta igen inom Klarbergsskolan
och plötsligt kommer hot om nedläggningen.
FLITIG BESÖKARE

Sätt färg på Stadsdelshuset
Har varit och besökt Livslut i det nya stadsdelshuset
på Selma Lagerlöfs Torg. Det var toppen. Tycker huset
är perfekt för alla de verksamheter som finns där. Dock
hade jag önskat lite färg på utsidan av huset. Nu ser det
lite grått ut. Sätt lite färg på huset och det blir ännu ett
lyft för torget.
JANNE

Dagens ros
Vill jag ge till alla ideella krafter som samlar in pengar,
kläder och annat till hemlösa och andra behövande.
TACK FÖR ORDET.

Vi bygger ett extra körfält i norrgående riktning på E6, strax
efter Tingstadstunneln, mellan trafikplatserna Tingstadsmotet
och Backadalsmotet på Hisingen. Dessutom förbättras bullerskyddet på västra sidan av E6, upp till Bäckebolsmotet. Detta
görs för att öka framkomligheten för trafiken och för att sänka bullernivåerna för närboende. I samband med breddningen
byggs även en ny gång- och cykelbana på östra sidan.
Trafikbelastningen på E6 är mycket hög och förväntas också
vara det i framtiden. För trafik norr om Tingstadsmotet finns i
dag två körfält för bilar och ett körfält för bussar. Köer uppstår
regelmässigt under eftermiddagstid. Då Marieholmstunneln
invigs 2020 bedöms trafikströmmarna förändras och nuvarande system kan inte hantera detta. När vi avslutat projektet
kommer det att finnas tre körfält och ett busskörfält i norrgående riktning. I samband med detta flyttas gång- och cykelbanan längs E6 något österut. Vi utreder i vilken mån träden
längs det befintliga bullerplanket kan bevaras. En aborist anlitas för att avgöra vilka träd som bör tas ner eller ej. (I samband med att befintlig bullerskärm monteras ner, kommer röjning och städning att ske).Vår ambition är att kunna bevara så
många som möjligt.
Bullerskydd
Stadsdelen Backa, på väster sida om E6, finns många bostäder
som idag är utsatta för buller. Bullerskärmar kommer därför
att byggas längs sträckan från Tingstadsmotet till Bäckebolsmotet för att förbättra boendemiljön.

Skärmen blir cirka fem meter hög och placeras i vallen/slänten
mot E6. Mot E6 kommer skärmen kläs med gröna klätterväxter (murgröna och vildvin). Bullerskärmen mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet beräknas vara klar i slutet av våren
2020. Mellan Backadalsmotet och Tingstadmotet blir den klar
under senhösten.

Korta fakta
Vad: Extra körfält mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Ny bullerskyddsskärm mellan Tingstadsmotet och Bäckebolsmotet.
Varför: Ökad framkomlighet för trafiken samt
sänkta bullernivåer för närboende.
Nuläge: Byggnation pågår och startade hösten
2019. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2020.
Entreprenör: Mark- och energibyggarna
Vägbyggnation startar måndagen den 2 december.
Då inleds breddningen av E6 i riktning mot Oslo mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Under tiden
påverkas trafiken. HÄr kan ni läsa om arbetena och
tidsplanen.
www.trafikverket.se
B/K
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Smidig
julshopping
Med gratis och smidig parkering blir det alltid
lätt för oss att ta med familjen till Bäckebol Center.
Specielt under julens stressiga dagar när jag vill
att allt ska gå smidigt och snabbt. Allt få hjälp
med paketinslagningarna är också ett stort plus!

Tomten på besök
Lör 14 dec kl 12-16
Julklappsinslagning
Lör-sön 14 – 15 dec & 21 – 22 dec

backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID
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Kärra bibliotek är ”hjärtat” i hela Kärra.

Inga bibliotek läggs ner i Göteborg

- Kärra bibliotek blir kvar

 Inga bibliotek i Göteborg kommer läggas
ner. Det skriver den styrande alliansen i Göteborg i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen (13 december).
Kulturgöteborg står inför omfattande nedläggningar. Det visar kulturförvaltningens förslag till budget för 2020.
I förslaget föreslås att sex av stadens bibliotek kan läggas
ned: Stadsbibliotekets 300m2, Älvstranden, Styrsö/Donsö,
Trulsegården, Hjällbo och Kärra. Att just dessa har valts beror
i första hand på att lokalerna inte har långa hyresavtal. Därtill
föreslås nedskärningar för Bokbussarna.
Kritiken mot kulturförvaltningens budgetförslag, baserad på
alliansens budget, om att lägga ner bibliotek har mött hård
kritik från flera håll. Flera namninsamlingar har startats. I bland
annat Hisings Kärra.
Men i fredags så kom alltså ett pressmeddelande från alliansen om att inga bibliotek ska läggas ned. I stället ska pengarna
tas från annat håll, men var är i nuläget oklart.

Biblioteket i Kärra är stadsdelens “hjärta”

För bara någon vecka sedan kom förslaget om att lägga ned
bibliotek i Göteborg. Däribland Kärra bibliotek. Anledning angavs vara sparkrav inom kulturnämnden. Fredagen den 13 december kom en kovänding. Biblioteken blir kvar, så också Kärras.
Backa/Kärra tidning pratade med många invånare i Hisings
Kärra när förslaget dök upp. Samtliga var upprörda och helt oförstående till att det överhuvudtaget diskuterades att Kärra bibliotek
eventuellt skulle läggas ned.
- Kärra bibliotek är ju hjärtat i hela Kärra. Lägg ned planerna
om nedläggningen direkt sa en man som gör flera besök varje
vecka på biblioteket.
Till sin glädje kan han och alla andra Kärrabor se fram emot att
Kärra bibliotek blir kvar.
Kärra bibliotek är för närvarande stängt och ska den 15 januari flytta in i ny lokal i Klarebergsskolans aula och fritidsgård.
Entrén till den nya lokalen kommer att vara precis till höger om
den gamla entrén.

Lyckad julavslutning med
PRO Blå Staden
 PRO Blå Staden – Backadalens pensionärsförening avslutade året med ett traditionsenligt möte med Lucia- och julklappslotteri. Luciatåget kom från Brunnsboskolan klass 8 D.
De gjorde ett förnämligt framträdande, sjöng bl.a. fyrstämmigt. Dessutom talade läraren om att flera elever i klassen
reser till Kina på juldagen för åtta framträdanden på olika
platser. Pensionärerna bjöds på en fin jultallrik med både sill,
potatis och skinka. Ing-Marie Jonsson spelade julsånger på
dragspel och Kajsa läste Viktor Rydbergs Tomten. Därefter vidtog det sedvanliga julklappslotteriet med skänkta julklappar.
Alla önskades en riktigt God Jul och Ett gott nytt år och
välkomnades åter i januari till ett nytt år.
B/K

LEIF MARTINSSON

VÄSTTRAFIK
Så kör trafiken under jul och nyår
Under jul och nyår är det
många röda dagar så då
kör trafiken lite annorlunda.
Men vare sig det är afton,
annandag eller mellandag
så kan du åka med oss.

Julafton

Trafiken körs som en lördag
utan nattrafik (spårvagnstrafiken kör som en söndag).
I Göteborg och göteborgsregionen körs ingen nattrafik.

Juldagen

Trafiken körs som en söndag
med nattrafik.

Annandag jul

Trafiken körs som en söndag.

Nyårsafton

Trafiken körs som en lördag
med nattrafik.

Nyårsdagen

Trafiken körs som en söndag.

Trettondagsafton 5
januari
Trafiken körs som vanligt.

Trettondagen 6 januari

Trafiken körs som en söndag.
Sök din resa i Reseplaneraren.

Boka din färdtjänstresa i god tid

Det är många som vill åka
färdtjänst under de kommande helgerna, framför allt på
julafton. Ju tidigare du bokar
din färdtjänstresa desto större
är möjligheterna för oss att
planera in den enligt dina
önskemål.
Färdtjänstresor för julafton
kan bokas från och med 12
december och endast via telefon 020- 91 90 90.
B/K

Ingen nedläggning
av öppna förskolan i Kärra
 Förslaget om att lägga ned 11 av Göteborgs totalt 21 öppna förskolor har upprört många.
En av de utvalda som skulle bli drabbad var Kärras öppna förskola, vilket skapat en stor oro
för barn, föräldrar och personal.
Förslaget som diskuterades i förskolenämnden har fått kritik. Flera
namninsamlingar från föräldrar startade för att behålla verksamheten.
Nu drogs förslaget tillbaks och ströks ur budgeten 2020, vilket Göteborgs Posten var först med att rapportera om.
Dock kommer verksamheten att fortsätta utredas under våren enligt förskolenämnden.

Fakta:
Öppna förskolan har i alla år funnits för mammor,
pappor och barn för att innan förskolestart få lära
känna andra barn och föräldrar. Det kulturella blir
bara viktigare och viktigare, både för folk som kommer ifrån andra städer i Sverige och vill komma i
kontakt med andra föräldrar och kanske framförallt
för personer som inte kan språket - det är en mix av
åldrar och kulturer från alla håll och kanter.
B/K

Det blir ingen nedläggning av öppna förskolan i Kärra.

KÄRRA CENTRUM
Handla lokalt i Kärra Centrum! Torget erbjuder ett varierat utbud
av service, daglivaruhandel, kaféer och matställen.
GOD JUL önskar era handlare i Kärra Centrum!
Kärra Café
och Konditori

Ta hand
om ditt leende
under Jul & Nyår!

NYHET

Borsta tänderna med två centimeter
fluortandkräm två gånger om dagen och glöm
inte att låta dina tänder vila minst två timmar
mellan måltiderna.

Varm soppa med bröd

35 kr

NYHET

God Jul och Gott nytt önskar

Lussekatt med kaffe

Folktandvården Kärra
010-441 81 70

25 kr

Ord pris: 33 kr

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

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

Rabatt!

10

*

%

*Gäller ej spel, tobak, lotter
och receptfria varor eller pant.
Erbjudandet gäller på ICA Supermarket
Kärra tom 22/12 2019. Vi reserverar oss
för slutförsäljning och ev tryckfel.

Kärra

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

Öppettider jul och nyår!
16-20 dec 10-19 • lö 10-15 • sö 11-15 • 23 dec 10-19
Julafton 10-13 • Juldagen & Annandagen stängt
Nyårsafton 10-15 • Nyårsdagen stängt

Varm vä
lkomna och

stort gott
ny

tt år önsk

ar Serdar

med person

al.

Fördrink kl 18:00
Förrätt:

Toast Skagen

Varmrätt: Örtmarinerad oxfilé ”Provençale” med
rödvinssky och vitlökssmör. Serveras med
ugnsbakade rotfrukter och Hasselbackspotatis

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!
Set, Eva-Lena och Lena

Dessert: Äppelpaj med vaniljsås och Kaffedrink
Musik hela kvällen från baren.
Pris: 450 kr – Ett glas vin eller öl ingår.
Anmälan senast 26/12

KÄRRA

Varmt välkomna och stort gott nytt år
önskar Serdar med personal.
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!

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

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

Kärra Centrum 23 • 031-571746 • Må-Fr 10-18 • Lö 10-15
Följ oss gärna på Instagram @blommigabutiken

KÖK & BAR

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

Vi sponsrar

ÖPPETT:

CANDY

Välkommen till blommiga butiken

Nyårsupé på Kärra Kök & Bar

Tel. 574030

Prisvärda

julklappar
som passar alla

Från 79:Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG
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Knökat med folk var det på Kärras Julmarknad.
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Kärra KIF representerade av ”eldsjälarna” Reine, Istvan och Ulf
som sålde bingolotter och bjöd på julgodis.

Härlig julstämning i Kärra centrum
 Rena rama succén var det på julmarknaden i Kärra Centrum i lördags. Mycket folk var på plats och de blev inte besvikna.
Här fanns det mesta som hör julen till. Julstämning,
doften av granris och glögg präglade Kärras julmarknad.
Det bjöds bland annat på:
Kranspyssel, Marshmallowgrillning och varm choklad, Pannkakstrossen som bjöd på nygräddade pannkakor med sylt, som smakade ljuvligt, glögg och peppar-

kakor. Att gissa vikten på julklappssäcken var det många
som gjorde, liksom att prova på ponnyridning vilket var
populärt bland de yngsta. Flera passade på att inhandla
sin julgran dagen till ära
Hantverkare fanns också med och hade en bra för-

säljning. Handlarna i centrum fick extra många kunder
och Kärra KIF sålde bingolotter och bjöd på julgodis.
Vackrast var när den Lilla Sjungande Julgranen från
Brunnsbo musikklasser bjöd på fantastiska julsånger.
Att julen har kommit till Kärra råder det ingen tvekan om.
B/K

Lilla Sjungande Julgranen bjöd på julmusik med Brunnsbo Musikklasser.

julstämningen på topp när Brunnsbo gosskör uppträdde i ljusgården
med stämningsfulla julsånger.

Katarina och Mikael Kjellström passade på att inhandla sin julgran.
Ingen tvekan om vem som bestämde valet av granen...

På Fiskhuset var det sillprovning
och smakprov på sju sorters utmärka egenproducerade sillsorter.

Ann-Marie vann julklappssäcken.

… och AnnMarie vann julklappssäcken
Julklappssäcken är trevligt
inslag på Kärras julmarknad.
Säcken vägde 15450 gram.
Den vanns av Ann- Marie
Ahlgren som gissade på
14800 gram. Tröstpris gick
till R Spalding som gissade
på 16200 gram. Några av
Klapparna var skänkta av
ICA, Candy och Blommiga
butiken.
Säcken innehöll bla Spel,
choklad, ugnsfast form med
varmhållning, bricka och kniv
till osten, julgranskulor, kaffe,
glögg mm.
Det var färre än vanligt som
gissade vikten. Det var 33 gissningar. Värdet i Säcken var över
700 kr.
B/K

Många hade kommit till torget för att fira in julen.

Julen har kommit
till Selma Lagerlöfs Torg
Det var fullt ös på torget under julfirandet på Selma som arrangerades fredagen den 6 december. Snabbt bildades kö både
till tomten och det populära kranspysslet. Det bjöds även på
värme från pannkakstrossen som serverade varm glögg och nygräddade pannkakor och framför eldstaden fick baren grilla
marshmallows. Ladan besökte torget med två av sina söta julgetter och inne på Fiskhuset hade man sillprovning och fick
smakprov på sju sorters utmärka egenproducerade sillsorter. I
stadsdelshuset så kom julstämningen på topp när Brunnsbo
gosskör uppträdde i ljusgården med stämningsfulla julsånger.
B/K

Tomten var förstås huvudperson.

Ladans små söta getter var på plats.

Pannkakstrossen serverade varm
glögg och nygräddade pannkakor.

God jul önskar alla
handlare på torget!

Handla lokalt på Selma Lagerlöfs Torg.
Torget erbjuder ett varierat utbud av service, daglivaruhandel och kultur.

Köp 2 produkter
från Snö of Sweden

Få 50% rabatt
på den billigaste

7 JANUARI ÖPPNAR VI DÖRRARNA
TILL VÅRAN NYA SALONG
Välkomna!
031–52 43 00

Selma Lagerlöfs
Torg 10

ÖPPETTIDER

Välkomna

Julafton 7–16 • Juldagen 9–22
Nyårsafton 7–19 • Nyårsdagen 9–22

till vår nya fina butik i handelshuset!
Vi har allt för en blommande jul!

__________________

Tel 031–52 35 97

hemkop.se

God jul och ett Gott nytt år!

God Jul önskar Åsa & Anna

JUST NU:

Halva priset på solglasögon
* Gäller speciellt utvalt sortiment.

Välkomma till
vår nya pizzeria
i handelshuset
Vi önskar alla våra kunder en
God Jul och Ett Gott Nytt År.
ÖPPET: Måndag – Fredag 08.00 – 21.30
Lördag – Söndag 08.00 – 21.00

Köp tre julsmaker på
godis och betala för två.
Välkomna in och handla
era julklappar hos oss.

ÖPPETTIDER
Vardag 11-21 • Helg 12-21
Tel: 031 – 58 22 18
Vi finns på Facebook och Instagram

JULDAGEN 25 DEC
Gudstjänst 16.00

BÄCKEBOLS KYRKSAL

kar
Vi öns och
d Jul
En Go
År!
tt Nytt
Ett Go

selmalagerlofstorg.se |

Julerbjudande!

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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”Pärlan” bland pizzerior
finns på Selma Lagerlöfs Torg
 Pärla Pizzeria ligger i samma byggnad på Selma Lagerlöfs Torg där Backa bibliotek tidigare låg. Som namnet antyder är det en riktig pärla. Med en utsökt meny, med goda rätter samt en trevlig personal, Ägarna Kenan Maksuti och dottern Selma som passande nog har samma
första namn som Selma Lagerlöfs Torg, har lyckats bra med sin Pizzeria.
När lokaltidningen hälsar på möts man direkt av den ljuvliga doften från nybakade pizzor. Selma och Kenan håller på att baka pizzor
och serverar kunder som strömmar in.
Från väktare till pizzaägare på
heltid
Selma har tidigare arbetat och hjälpt till i pizzerian så mycket hon har hunnit. Nu är det på
heltid, efter att hon slutat arbeta som väktare
och varit mammaledig så passade det perfekt.
- Det kändes rätt att ta det steget. Jag älskar verkligen att jobba här. Pappa har lärt mig
allt från grunden i yrket och det är jag tacksam för.
Kenan med sin rutin har lotsat in dottern
på ett fint sätt de båda kompletterar varandra
suveränt.
På frågan om vem av dem som bakar den
bästa pizzan, så finns det ingen större tvekan.
Selma säger att det är hon. Kenan ler och håller med.
Pizzeria Pärla är en mysig lokal kvarterspizza som har ett stort utbud på menyn. Här
finns 48 olika pizzor att välja på. De har numera veganrätter i olika former, sallader och
grillrätter. Här finns även glutenfria pizzor
samt att de börjat med hemlagad lasagne. De
har också barnpizza som är en liten mindre
variant.
Hela menyn syns utmärkt på de nya stora
skyltarna de satt upp.
- Vi utökade vår meny och monterade upp
nya fräscha menyskyltar för bara några veckor
sedan och det har redan visat sig var lyckat,
säger Selma.
I Pärlas meny finns det många favoriter
bland kunderna.
- Kycklingssalladen måste jag nämna för
den är en succé, liksom Kebabpizzan som
främst lockar de yngre.
Prismässigt ligger de riktigt bra till.
- Jag tror faktiskt att vi säljer områdets billigaste pizzor säger Selma, som snabbt lägger till
att de har de godaste pizzorna också.
Dagens lunch som serveras mellan 11-15
där det ingår valfri rätt på menyn inklusive
dricka och sallad för endast 79 kronor är en
storsäljare.

- Lunchen är mycket prisvärd och är populär, säger Selma
Selma har kört igång tävlingar på instagram.
Där går man in och likar så är man med och
tävlar om att vinna 2 pizzor inklusive 2 drickor.
- Första tävlingen lockade många. Nu har vi
dragit igång en ny tävling som startade 10 december och håller på till 22 december.
Vill du vara med så gå in på instagram: @
parlapizzeria och gilla inlägget så kan det bli
gratis Pizza lagom till jul.
Ser ljust på framtiden
Pärla Pizzeria är sedan länge etablerade på torget och ser ljust på framtiden. Restaurangen

SEAT Leon

– finns för omgående leverans!
Passa på innan fordonsskattens höjning 1 januari.

är ljus och fin. Med en synnerligen trevlig atmosfär. Det märks vid ett besök. Både Selma
och Kenan tjötar alltid på ett trevligt sätt med
sin kunder och det skapar relationer. Hit hittar många stamkunder, men det kommer också kunder från övriga stan. Det goda ryktet de
har är starkt.
- Nu hoppas jag också att alla i det nya
stadsdelshuset, samt de nyinflyttade i Backa
hittar hit också, säger Selma.
Det har varit lite stökigt sedan det gamla
handelshuset blev tomt. Nu är arbetet igång
med en park som ska ligga alldeles intill Pizzeria Pärla och grävmaskiner och dylikt har tagit
plats i området intill Pizzerian.

- Vi kämpar på och ser framåt. Tycker ändå
att vi har gott om kunder och det blir jättebra
när parken är färdig, säger Selma.
De kommer efter att all ombyggnation av
Selma Lagerlöfs Torg att vara kvar i nuvarande
lokal.
- Vi trivs så bra här och när allt är klart
kommer det att bli så fint på vårt nya torg och
ännu bättre för vår pizzeria, säger både Selma
och Kenan.
Ett besök på Pärla Pizzeria är alltid rätt.
Du får en smakupplevlese i en härlig familjär atmosfär.

25%

SPARA
15.200:-

rabatt på SEAT
originalservice
& reparationer
Gäller t.o.m.
30 dec 2019

SEAT Leon 5D TSI 115hk Style

2.495:-/mån** Ord.pris fr. 2.735:-/mån
Kampanjpris fr. 179.900:- Ord.pris fr. 194.200:-

Privatleasing fr.

PÅ KÖPET! Panorama soltak, Full Link, Parkeringssensorer
+ Backkamera, keyless, mörktonade sidorutor & komfortpaket
och metallic-färg
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans
och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bl. körn. l/100 km: Leon 5D 4,0–7,0. Utsläpp CO2 g/km: Leon 5D 111–157
(NEDC 95–141). Miljöklass EU6 AG. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1500 mil/år. 0 % särskild leasingavgift, garanterat
restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (december 2019). Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-12-30.

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

LEIF MARTINSSON

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön
11–15

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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Lastbilen som är en nyckelspelare i insamlingen.

Insamlingscentralen och Stadsmissionen tackar alla Kärrabor

Alla skänkta
varor gör skillnad
 Inför julen så har insamlingscentralen för Stadsmissionen återigen
gjort en fantastisk insats, med att samla in varor som går till behövande.
De boende i Kärra och församlingshemmet har bidragit med den äran.
- Jag är överväldigad av den generositet Kärraborna visat. De har skänkt så mycket och så
bra saker som kommer att hjälpa många som
har det svårt, säger Karina Hertzberg som är
transport och arbetsledare på insamlingscentralen som tillhör Stadsmissionen.
Stadsmissionen och insamlingscentralen
betyder massor för så många.
- Alla tycker väl att det är fel att människor
i vår närhet skall behöva leva i utanförskap.
Men vi gör något åt saken, säger Karina, och
det bara att instämma i det.
Karina tillsammans med Lazze Olofsson
volontär och Bosse Näslund som kör lastbilen, har varit på plats flera gånger i Kärra under året för att hämta säckvis med behövande
prylar, som Kärrabor skänkt. Inför julen fanns
de också där och samlade in mängder med
prylar. Sista lasset gick i torsdags 12 december
med tre proppfulla vagnar som lastades in i
lastbilen. I år har de samarbetat med församlingshemmet i Kärra då Anki från pedagogen
tog kontakt med Karina och ställde frågan om
de kunde hjälpa till. På den vägen är det och
samarbetet har flutit på utmärkt.
- Totalt har vi fått in över 1 000 kilo inför julen med jättebra saker som kläder, möbler, inredningsartiklar med mera, säger Karina
som är helnöjd med resultatet.
Efter grovsorteringen på insamlingscentralen sorteras det ut och körs vidare i första
hand till butikerna Ebbes hörna som finns på
fem platser i Göteborg. Där säljs alla varor i,

stadsmissionens regi, för en billig peng och
återanvänds, vilket i sin tur betyder att de får
in medel som ger nödvändig hjälp till hemlösa, utsatta och andra behövande.
Som ni redan förstått så brinner Karina och
Bosse och andra i stadsmissionen för sitt arbete.
- Det finns väl inget bättre om man kan
hjälpa medmänniskor, säger Karina klokt.
Att höra Karina berätta om sitt arbete med
att samla in olika prylar värmer i hjärtat.
- Speciellt kommer jag ihåg en regnig kväll
när vi stod utanför Kärra Sim och sporthall då
det kom det fram två äldre damer och frågade
om de kunde gå hem och hämta lite saker att
skänka. De gick iväg och kom tillbaks med
flera saker som de skänkte och vi tog hand om
så klart. Historien slutar inte där. De här omtänksamma damerna hade också med sig kaﬀe
och bullar som de bjöd Karina och Bosse på
i regnrusket.
- Så otroligt fint av dem att även tänka på
oss den här kyliga kvällen. Man blev tårögd
och det värmde gott, säger Karina som själv
bor i Kärra
Vi ska vara tacksamma för att Karina,
Bosse, Anki, invånarna i Kärra med församlingshemmet och andra områden i Göteborg,
finns.
De brinner för att hjälpa andra.
De är vardagshjältar som gör skillnad.

Bosse och Karina tar en välförtjänt fika under insamlingen i Kärra.

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR!
VÄLKOMMEN TILL KYRKAN UNDER HELGERNA
– du hittar alla våra gudstjänster i appen Kyrkguiden
eller på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/backapastorat

LEIF MARTINSSON

foto: johan nilsson/ikon

www.svenskakyrkan.se/backapastorat
Karina och Bosse
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Göteborgs-Posten bjuder
på ett mäktigt fyrverkeri!
Cirka 1000 raketer lyser upp himlen och de
bästa åskådarplatserna är runt om i centrala
hamnen, även fint från Göta Älvbron, Ramberget och Masthuggskyrkan. Många nyårs-

firare brukar samlas längs kajerna vid GöteborgsOperan. Fyrverkeriet skjuts upp från
Kvillepiren kl 17.00.
B/K

Livslust i januari
Musikcafe på livslust 30 kr 11-12.45
•
•
•
•

17 jan med Jan Albertsson och Alf Ivarsson och Lennart Thorstensson
24 jan med Lars Antborg
31 jan med Örjan Hjort
Livslust Teatergrupp uppträder torsdag 24 jan kl 16.30-18 på Livslust

Filmvisning kl 13-15
•
•

20 jan Tårtgeneralen
27 jan The Theory of Everything

Uppträdande
•
•

22 jan med Bohuslän Big Band kl 13-15, 100 kr Selma lagerlöfs center Livslust
30 jan med Rabalder kl 19-20.30, 100 kr Selma Lagerlöfs center Livslust

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rummikubb 13 jan kl 11 obs måndag
Inomhusboule 14 jan kl 10
Biljard 16 jan kl 11
Gymnastik Pilates start 14 jan kl 09.45
Yoga 16 jan kl 09.30
Sittgympa 13 jan kl 12.15
Töj och Tänj 17 jan kl 09.45
Vandringsgruppen 12 jan kl 10
Flinka fingrar 14 jan kl 12
Dansinspirerad träning 17 jan kl 09.45
B/K

Träffa tomten 14 – 15 dec

Julen på
Kongahälla
Center
Välkommen till ett julpyntat
Center fullt av event och generösa
öppettider. Här kan du läsa mer om
vad som händer hos oss i december.

kongahallacenter.se
Följ oss

@kongahallacenter

Träffa tomten och pyssla med tomtemor i vår alldeles
egna julverkstad.
Tid: kl 12 – 15
Plats: Fredkullaplatsen, plan 2

Paketinslagning 21 – 22 dec
Vi hjälper dig i julstressen med lyxig paketinslagning.
Snyggt, smidigt och kostnadsfritt.
Tid: kl 12 - 16
Plats: Fredkullaplatsen, plan 2

Extraöppet 18 – 23 dec
Besök gärna vår hemsida för att se vilka
tider och butiker som passar ditt
schema bäst.
18-20 dec, kl 10 -21
21-22 dec, kl 10-19
23 dec, kl 10 - 21
24 dec, kl 10 - 14
Besök gärna vår hemsida för
andra avvikande öppettider

Presentkort

en värdefylld julklapp
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Trygghetsspalten Norra Hisingen
Nu vänder det snart och vi får mer ljus
än mörker på dygnet. Jag märker själv hur
viktig det är med bra vindrutetorkare, fungerande lampor och strålkastare. Glöm inte att
det finns regler även för cyklar och cyklister.
Ett extra stort ansvar landar på föräldrar som
släpper ut sina barn på gator och torg. Barn
saknar erfarenhet och har svårare att bedöma
farliga trafiksituationer, de behöver vår hjälp.
Reflexväst är bra, då syns man på långt håll.
På vissa platser är det lätt att förutse att det
kan förekomma barn vid och omkring gatan eller vägen, då får vi vara extra uppmärksamma.
Till detta hör naturligtvis att bilisterna
respekterar hastighetsbegränsningarna, men
även nyttjar den relativa hastigheten. Det
innebär helt enkelt att anpassa farten efter
väglag, väder, kyla och mörker. Man behöver inte alltid köra så fort som skylten säger
att man får.
Var en förebild
Under en trygghetsvandring för ett par
veckor sedan fick vi höra att flera föräldrar
kör in med bilen på cykelbanan vid Kärraskolan. Förmodligen kan det spara någon
minut när barnen skall lämnas. Då ska man
vara medveten om att man utsätter andra för
fara och att man lär sina barn att det är ok att
bryta mot de regler som finns. Om inte detta
räcker som argument så finns det möjlighet
för polisen att ge böter på 1000 kr. Orsaken
dåligt väder löser man lätt med bra klädsel.
När vi ändå är inne på ärendet trafik så uppmanar jag er att hålla den lagliga farten vid
förskolor och skolor.

en snöbollseﬀekt och snabbt bli en allmän angelägenhet. Många gånger börjar det med ett
fult ord och slutar med en misshandel. Det kan
handla om personer som är tretton, fjorton år
gamla, ungdomar som i övrigt är ”normalt”
fungerande. Tyvärr kallas sedan äldre ungdomar som in som understöd. Skolan är en annan
aktör som blir tvingad att agera, för att kunna
få ett klimat som tillåter undervisning.

Kenneth Johansson

Håkan Bredinge

Grannsamverkan fungerar
Vi har haft en väldigt positiv kurva när det
gäller inbrott räknat på de senaste
fem åren. Jag tror att bland annat Grannsamverkan är en viktig del i det resultatet.
Var uppmärksamma på vad som händer i
ditt område och fortsätt att hjälpa varandra
att hålla koll.

tade och vi hoppas på en fällande dom. Men
om det inte sker en förändring i personernas
uppträdande är risken stor att de gör sig skyldiga till brott igen. Jag har, efter att ha arbetat
med ungdomar i många år, kunnat konstatera
att många av de konflikter som uppstår börjar på sociala medier. Missförstånd, mobbing,
stalking, olaga hot, utpekande av någons sätt
att leva. Ja, anledningarna kan vara många, och
det är lätt att anonymt sitta bakom en skärm
och dra igång en olustig stämning som sedan
är svår att stoppa eller förstå konsekvensen av.
Det är inte så många som utmärker sig på nätet, men det räcker med ett fåtal för att få igång

Sociala medier bakom många
bråk i Kärra
Den senaste tiden har det varit lite stökigt
på Kärra torg. Vid en händelse kunde vi gripa
två personer. De sitter i skrivande stund häk-

Medborgarlöfte
I medborgarlöftet där både polis, stadsdelsförvaltning och grundskola med flera samarbetar,
är det övergripande målet att få bort Backa Röd
från listan som utsatt och prioriterat område av
polisen. Därför jobbar man bland annat med tidiga insatser i skolan, har ett samarbete med föreningslivet, dialoger med medborgare och arbetar med trygga ungdomsmiljöer.
Genom arbetet ska man komma närmare de
som bor i stadsdelen och på ett bättre sätt fånga
upp deras behov. De ska också få stöd så att de
kan vara delaktiga i att bidra till ett bättre Backa
och Norra Hisingen.
- Förutom att satsa på att fler fullföljer sin
utbildning ska vi tillsammans ta fram andra alternativ till att bli kriminell och möjligheter för de
som vill hoppa av.
Trots att årstiden är mörk finns det mycket
som går bra och mycket att se fram emot.
Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!
HÅKAN BREDINGE
KOMMUNPOLIS NORRA HISINGEN
KENNETH JOHANSSON
TRYGGHETSSAMORDNARE
NORRA HISINGEN.

Anteckningar från öppet förmöte den 3 december 2019, Norra Hisingen
 Frågor som invånare lyfte
under förmötet
Indragning av gymnastik för äldre i stadsdelen
Besökare lyfter att det tidigare fanns en anställd i förvaltningen som höll i gymnastik för
äldre i stadsdelen men att tjänsten togs bort
i samband med förra årets sparbeting inom
sektorn. Synpunktslämnaren ser flera negativa konsekvenser av detta. Besökaren håller
numera själv i en gymnastikgrupp i Kärra, där
många inte kan ta sig till gymnastik på annat håll.
Samtalsledande politiker informerar om att
förvaltningen under 2020 planerar att starta
upp gymnastik för äldre i Kärra under ledning
av en medarbetare i förvaltningen.

SDN-organisationen
Fråga ställs om vad beslutet om SDN-organisationen innebär för stadsdelarna och dess
verksamheter framöver. Samtalsledande politiker informerar om att det finns mycket kvar
att utreda och att det inte finns några beslut
tagna kring t.ex. socialtjänstens organisering.
Verksamheten Livslust
Besökare från verksamheten lyfter att det är
positivt att man nu får fika i stora salen men att
det fortsatt finns flera problem för verksamheten, bl.a. att lokalerna är för små och lyhörda.
Vidare lyfter man att det är positivt att
man till våren får ett tryckt program som skall
skickas ut till boende men att det fortsatt är
problem kring biljettförsäljningen, att man
inte kan köpa biljetter i Kärra och Tuve och
att man inte längre kan betala med kontanter.

Samtalsledande politiker tar med sig dessa
frågor till förvaltningen.
Långsiktighet i budgeten
Besökare lyfter att han ser problem med att
budgeten läggs för ett år i taget och att det leder till kortsiktiga lösningar som blir dyrare i
längden, t.ex. borttagande av gymnastik inom
äldreomsorgen och för få lärare i skolan.
Tryggheten i stadsdelen
Fråga ställs om hur tryggheten i stadsdelen
kan öka, framförallt i skolan. Samtalsledande
politiker informerar om samarbetet med polisen ihop med hyresvärdar och stadsdelsförvaltningen, föreningar m.fl. Skolan är en egen
nämnd som äger frågan, det är skolans skyldighet att skapa en trygg plats för barnen.

Stöd Backa HK:s herrars
insamling till prostatacancer
 En viktigt insats gör Backa HK.s herrar som samlar in pengar till prostatcancerfonden.
En av spelarna Johan Sighed, som arbetar på Gillis Edman Begravning och Familjejuridik, som begravningsentreprenör kom på idéen att laget skulle kunna göra skillnad och
starta en insamling där pengarna oavkortat går till prostatacancerfonden.
- Jag tog upp det med våra spelare och ledare och det var
tummen upp direkt, säger Johan.
I november började de med att de flesta i laget anlade
mustasch och i slutet av månaden startade de upp insamlingen på instagram.
- Så här långt har vi fått in en bit över 4.000 kronor och
jag hoppas så klart att den siﬀran ska stiga, säger Johan.

Budskapet har spelare, ledare och andra delat på sociala
medier vilket du som läser detta gärna får sprida vidare.
Insamlingen håller på till sista december.
Har du inte redan skänkt en slant, så tveka inte att göra
det. Ditt bidrag gör skillnad.
Tillsammans kan vi hjälpa till att stödja forskningen och
förbättra prostatacancervården
Instagram: @BACKAHKHERRAR
LEIF MARTINSSON

Tillgängligheten till fritidsgårdarna
Deltagare lyfter vikten av mötesplatser för
yngre med fler drop-in tider, man upplever
det svårt att förstå när fritidsgården har öppet
och inte. Man önskar att det delas bättre på
lokalerna i Backa. Det är en trygg mötesplats
man är ute efter med vuxna man litar på och
som kan stötta, det är inte samma sak som att
exempelvis starta en egen förening med olika
aktiviteter.
Antal närvarande invånare: 14
Närvarande politiker: Jens Adamik, Andreas Frid, Dragana Todorovic, Inger Billman
Stark, Gurcan Özakel, Charlotta Snow Ribba.
Närvarande tjänstepersoner: Bengt Nilsen, Stina Lindgren
B/K
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Hisingsbron
– en tidslinje
Snart e de Julafton...
 Det är inte alla barn som får
julklappar, många familjer har
inte de ekonomiska förutsättningarna...Det vill vi ändra på!
2017 letade Tomtemor Anki efter en grupp
där man kunde bidra med paket/pengar, men
hon hittade ingen & 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 & 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 &
idéer, vi ändrade namn & öppnade en FBsida JULKLAPPSHJÄLPEN GÖTEBORG!
Vi har oxå bildat en ideell förening & jobbat
massor för att hitta sponsorer. Ska verkligen

 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.

bli spännande att se fortsättningen på detta
året...
Stöd Julklappshjälpen med att swischa in
ett bidrag.
Julklappshjälpen finns på facebook: https://
www.facebook.com/julklappshjalpengotebor/
B/K

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: stadsutveckling.goteborg.se.
B/K

LAGERRENSNING
FÖRE NYÅR!
En tidig julklapp till alla göteborgare: Ett begränsat
antal mycket prisvärda FABIA i lager för omgående
leverans. Välkommen in och provkör!

FABIA MPI 75
Kampanjpris 129 900 kr

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

Privatleasing

1 695 kr

695 kr / mån*

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

per månad*

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

skodagoteborg.se

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l / 100 km, CO2-utsläpp 128 g / km (NEDC 111 g / km).**
Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån inkl. service, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta november 2019.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
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Selma Pizzeria en 30 åring
som bara blir bättre och bättre

 I 30 år har Selma Pizzeria funnit på Selma Lagerlöfs Torg. Omtyckt av så många med sina goda pizzor. Passande nog kunde de
fira sitt jubileum med flytta in i sin nya lokal i det nya handelshuset på torget.
- Det känns jättebra att komma in i en ny lokal. Vi har fått bättre
möjligheter och vi trivdes direkt, säger ägarna Mahir och svärsonen Harun.

KYRKOSPALTEN

Det är något som händer
Snart är det jul. Tempot skruvas upp.
Pynta, städa, julklappar, mat, släkt som
väntas eller resor till släktingar som ska företas, barns långa önskelistor, vuxna som
blir som barn och längtar med tindrande
ögon. Familj, vänner, fest, värme: Jul.
Bibeln skriver om väntans mästare. Maria och Josef som väntar sitt barn, Elisabeth
och Sakarias som väntar sitt barn. Hanna
och Simeon som väntar på att få se världens frälsare. Fattiga och sjuka väntar på
att allt blir bra. Hela folkslag längtar precis
som idag efter fred.
Inget nytt under solen – skulle man
kunna säga. Människor i alla tider har
längtat och hoppats. Men människor i alla
tider har också misströstat. Liksom många
idag förtvivlar över krigen i Irak, Turkiet,
Palestina och andra ställen, liksom många
idag inte ser någon framtid för vår planet,
liksom de som ger upp och inte längre vill
vara med.
Väntans mästare däremot bär på ett
hopp, en tillförsikt. I allt elände, i all förtvivlan finns övertygelsen: Det är något
som händer, och jag vill vara med. Det
finns en insikt om att det alltid är som
mörkast och kallast innan morgonen gryr.
Det är alltid värst innan det blir bättre.
Men det som förändrar våra liv till det
goda och det som förändrar världen till det
bättre är sällan något spektakulärt som beslutsfattare driver fram. Det goda, hållba-

ra börjar oftast obemärkt i skuggan av allt
stök och bråk, all glitter och glamour.
Klimatmötet i Madrid har nyligen avslutats. Regler för utsläppshandel, havsmiljöer och klimatvandelns följder diskuterades och belystes vetenskapligt och politiskt.
Alla vet, gör vi inget kan snart ingen människa leva i jordens varmaste regioner. Om
klimatmötet leder till något? Vi får se.
Känslan är på något sätt: På mötet pratar
de. På gatorna händer det. Många människor världen över, däribland många barn
och ungdomar har insett: Vi behöver inte
alltid vänta. Vi kan börja. Källsortering är
en självklarhet. Viljan att leva klimatsmart
och hitta nya vägar finns. Greta Thunberg
har för många blivit en galjonsfigur och en
ledare.
Det är något som händer. Det går inte
att sätta fingret på. Än kan vi inte se att
något har förändrats väsentligt. Det är lite
som med julen. När detta lilla barn, Jesus,
föddes, kunde ingen föreställa sig vad som
skulle hända, att han och hans budskap
skulle prägla världen i minst två tusen år.
I den heliga natten sjöng änglarna om
fred på jorden. Därför önskar jag dig och
alla andra människor världen över just fred
och allt gott, värme, gemenskap, frid och
trygghet.
God jul!
ANDREA SCHLEEH,
KYRKOHERDE I BACKA PASTORAT

Pizza är mer eller mindre en nationalrätt
i vårt land. Finns väl knappast någon som
inte smakat på den italienska paradrätten.
Selmas Pizzeria är välkänd och populär av
de flesta boende i i närområdet. De har bakat pizzor åt dem i 30 år. Tanken är att de ska
fortsätta i minst lika långa tid framöver. Det
är vi glada för.
- Vi är ett familjeföretag och nu har min
svärson tagit över det mer och mer, säger
Mahir
Mahir och Harun är båda duktiga yrkesmän och bakar ljuvligt goda pizzor. Det är
vi många som kan stryka under på. Med
de nya ugnarna så kan de baka 12 pizzor åt
gången, vilket är imponerande. Snabbt går
det också.
- Det tar max 10 minuter innan kunder
får sin pizza, säger Harun.
De nya lokalen känns inbjudande direkt
när man kliver in genom dörren. Tack vare
de stora fönstren så faller ljuset in på ett behagligt sätt, här finns gott om plats för de
som vill sitta ned och äta och en helt ny utrustning i köket bidrar till att både kvaliteten och lokalen känns optimal. För både
kunder och personalen.
- När allt är nytt är det ju extra kul att
jobba också säger Harun.
Komplett meny
Menyn de har domineras av pizzor förstås, men de finns även annat smått och
gott. Kebabpizzan har blivit en storsäljare,
främst den med kyckling, men de har även
fräscha sallader samt pasta med nötfärs. Dagens lunch på vardagar mellan kl 11-14 är

”

När allt är nytt är det
ju extra kul att jobba.
så klart populär bland kunderna. Här kan
man välja mellan Pizzor, Kebaber, Sallader,
Hamburgare och något från grillen och det
ingår alltid salladsbuﬀé, bröd, dricka, och
kaﬀe. Meny är komplett.
- Vi har fått till en meny där det finns något för alla, säger Kinali.
Stamkunderna är många genom åren.
I och med att det byggs nya bostäder omkring Selma Lagerlöfs Torg ökar också möjligheten att få nya kunder till sig
- Backa är expansivt med en stark inflyttning och det är vi jätteglada för.
Läget Selma Pizzeria har fått är perfekt.
Bussarna stannar precis intill och P-huset
ligger i handelshuset, samt att snart kommer det att bli korttidsparkeringar alldeles
utanför pizzerian.
- Vi är riktigt nöjda med vårt läge och har
redan märkt av en ökad försäljning.
Selma Pizzeria är en pigg 30-åring med
en komplett meny i en ny lokal.
Det är en av flera anledningar till att besöka den populära pizzerian.
LEIF MARTINSSON

Så går staden
vidare efter
linbanan
 Det blev ingen linbanan 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
Följande punkter ska utredas av
trafikkontoret:

• Utökad skytteltrafik med elhybridfärjor
mellan Lindholmen/Lundbystrand
och Skeppsbron/Järntorget.
• Utökad elbusstrafik till/mellan Lindholmen och Volvo Lundbyområdet.

• Tidigareläggning av
Lindholmsförbindelse.
• Utformning av stadsbana i
Lindholmsallén utredningsalternativ som ger prioritet och god
framkomlighet för bussar.
• Utredning av Gropegårdslänken
för spårvagn och/eller buss.
• Ny gång- och cykelbro över älven,
med ett utredningsalternativ som
även inkluderar busstrafik.

B/K

På gång i Norra Hisingen
Backa bibliotek

Tuve bibliotek
Lillejul på Mårbacka

Onsdag 18 december kl. 17
Selma Lagerlöf-sällskapet berättar
om jularna på Mårbacka och läser en
julsaga. Pakumakören sjunger om
frid och frihet i vintertid. Röda Korset
serverar läckerheter.

Öppettider

Måndag 23 december ............... 10–19
24–26 december........................... Stängt
Fredag 27 december .................. 10–17
Lördag 28 december .................. 11–15
29 december .................................. Stängt
Måndag 30 december ................ 10–19
31 december–1 januari ................ Stängt
Torsdag 2 januari ......................... 10–19
Fredag 3 januari ........................... 10–17
Lördag 4 januari .......................... 11–15
5–6 januari ......................................Stängt

FOTO: MOSTPHOTOS.COM

Under jul och nyårshelgen har vi
stängt röda dagar och öppet som
vanligt alla andra dagar!

Träffpunkter
Vi tackar för det gångna året och
önskar alla en god jul och ett gott
nytt år och öppnar upp igen efter
nyår!

Språkcafé

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

Kärra Träffpunkt

Torsdag 2 januari kl. 11–14
Kom och delta i vårt quiz. Kom i tid!
Kaffe och kaka till självkostnadspris.
Hjärtligt välkomna!
För mer information om Kärra Träffpunkt, ring 031-366 97 15.

Bokcirkel på lätt svenska

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

Tuve träffpunkt

Tisdag 7 januari kl. 10–14
Träffpunkten öppnar för terminen.
Musikcafé med livemusik från
Speldags
Tisdag 21 januari kl. 14
Fri entré.
För mer information om Tuve Träffpunkt, ring 031-366 80 21.

Brunnsbo träffpunkt

Måndag 13 januari kl. 11–14
Titta in på en kopp kaffe och få mer
information om vårens program.
Obs! Observera att gym, bingo och
matlagning byter dag till tisdag och
startar igen tisdag 14 januari.
För mer information om Brunnsbo
Träffpunkt, ring 031-366 91 45.

Hitta mer på webben:

facebook.com/norrahisingen
och kalendarium.goteborg.se

Tips och stöd
Hej förälder med barn 2–8 år!
Vill du ha råd och stöd i föräldraskapet? Då kan ABC-träffar vara
något för dig! ABC är gratis och omfattar fem träffar. Under våren 2020
finns det två grupper att välja mellan.
ABC-kurs, Grupp 1
21/1, 4/2, 18/2, 3/3, 14/4
kl. 16.30–19.00
Plats: Tuve familjecentral, Tuve torg 2
Anmälan senast: 14/1
Anmäl till: abc@forskola.goteborg.se
Meddela om du önskar barnpassning.
Har du frågor, ring Nanette på telefon
031-366 82 83.
ABC-kurs, Grupp 2
25/3, 8/4, 22/4, 13/5, 27/5
kl. 15.00–17.30
Plats: Öppna förskolan
Backa, Rimsmedsgatan 1
Anmälan senast: 18/3
Anmäl till: abc@
forskola.goteborg.se.
Har du frågor, ring
Bodil på telefon
070-284 20 36.
ILLUSTRATION: ANNA TORUDD

Julen på Backa bibliotek

Öppettider under jul och nyår
Stängt 24–26 dec samt 31 dec–1 jan
och 6 jan.
Ordinarie öppettider:
Måndag och torsdag kl. 10–19
Tisdag och onsdag kl. 10–17
Fredag kl. 10–15
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Magnus Björklund nöjd klubbchef i Kärra HF med att
Johan Petersson skrivit på som damlagets tränare för
ytterligare två år.. Foto: Kärra HF.

Kärra HF:s Moa Eggers dundrade in 7 mål i segermatchen mot Eslöv. Foro: Kärra HF.

Kärra HF:s damer vann
mot topplaget Eslöv
 Kärra HF:s damer hade en tuff utmaning då man tog emot Eslövs IK i Lillekärrshallen i lördags. När slutsignalen gick stid Kärra som segrare med 29-28.
Eslöv började klart bäst och styrde och
ställde nästan hela första halvlek. Hemmalaget ordnade ändå till ett likaläge in
till pausvilan.
Även i andra halvlek var det Eslöv
som höll i taktpinnen, men här bröt Kärra den trenden snabbt och med ett starkt
försvarspel kunde man kontra in enkla
mål och gick upp till en fem-målsledning
kvarten kvar. Tyvärr fick Kärra en fotskada på Matilda Antonsson Hjälmedala och
spelet börjar låsa sig. Eslövs närmar sig
men ett vilt kämpande hemmalag kunde
till publikens och spelarnas stora glädje
hålla undan och vinna med 29-28.

Laginsatsen och moralen hos Kärra imponerar. Det ger aldrig upp utan
går alltid ända in i kaklet som det heter.
Matchen mot Eslöv var ännu ett kvitto
på det. Mot Eslöv visade Moa Eggers
upp ett fantastiskt bra skytte kryddat
med en stark insats bakåt. Pernilla Larsson slet hårt matchen igenom och det
gav energi åt hela laget. Även Matilda
Antonsson Hjämedala, Vanja Andersson
och Jonna Lindblom stack ut lite extra
den här lördagseftermiddagen.
Nu går Kärra till lite julvila med 15
poäng i bagaget. Som debutanter i damallsvenskan är det klart godkänt av

Backa HK:s
herrar går starkt
 Backa HK:s herrlag har blandat och gett resultatmässigt under hösten i division 2.
Man har på 11 spelade matcher vunnit 6 matcher och resterande
har slutat i förlust samt en oavgjord.
De senaste veckorna har Backa hittat vinnarspåret och vunnit över de
båda topplagen HP Warta och HK
Skövde. I söndags spelade de mot
Rosendals IK och där det blev vinst
med 30-28 (11-10) Segern betyder
att Backa är med på allvar är med i
toppstriden i en mycket jämn tabelltopp.
Mot Rosendals IK var det främst
Johan Sighed och Johan Wieslander
som visade vägen med 7 mål vardera.

Nu väntar juluppehåll och nästa
hemmamatch för Backa är returmöte mot Rosendals IK lördagen den
11 januari. Kan Backalaget konservera den fina formen de har nu lär
de bli 2020 bli ett framgångsrikt år.
Målen för Backa HK mot Rosendals IK: Johans Sighed 7, Johan
Wieslander 7, Kevin Johansson 5,
Carl Nilsson 4, Oliver Jacobson 2,
David Milosavljevic 2, Daniel Ahlqvist 2 och Oskar Sighed 1.
B/K
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både spelare och ledare. I början av nästa
år är det dags för “andra halvan” av serien. Kan Kärra visa upp samma härliga
inställning och respektlöshet så kommer
säsongen garanterat att att sluta riktigt
bra.
Målgörare Kärra HF: Moa Eggers 7,
Maja Lindström 4, Matilda Antonsson
Hjälmedala 4, Vanja Andersson 3, Jonna Lindblom 3, Cissi Schön 2, Pernilla
Larsson 2, Jennifer Johansson 2, Annie
Toft 1 och Olivia Sahlin 1.
B/K

... och damlagets
tränare Johan Petersson
förlänger till 2022!
 Kärra HF och Johan Petersson kommit
överens om en förlängning som tränare för
vårt damlag.
Johan som har en enorm meritförteckning som spelare, var ett
relativt oprövad kort som tränare när han tillträdde Juni 2019.
Hos Kärra har Johan verkligen levt upp till förväntningarna.
En innovativ tränare, med mycket fin personlighet, samt genuin känsla för att få gruppen att fungera, säger klubbchefen
Magnus Björklund.
Magnus ser i detta att Kärra tar ytterligare ett steg för att bli
en förening med ett damlag som verkligen vill utmana över tid.
- Hos oss ska det finnas möjlighet för våra egna duktiga
unga produkter att kunna spela på hög svensk nivå, säger
Magnus.
Kontraktet är skrivet på två år.
- Jag är mycket glad och nöjd att få möjligheten att fortsätta
i Kärra som tränare för damlaget i 2 år till. Det är en resa som
jag anser att vi bara börjat, säger Johans Petersson.
B/K

Kärras herrar föll
mot Hammarby
 Hammarby har blivit lite av ett
spöke för Kärra HF:s herrar. De två
senaste matcherna har de mötts och
stockholmarna har gått segrande ur
de drabbningarna båda gångerna.
Trots att Kärra i högsta grad varit med i matcherna och krigat helhjärtat, visat fin moral så har det
inte hjälpt. I andra mötet hemma i Lillekärrshallen
så hade Hammarby marginalerna på sin sida och
vann med 30-27. Bajen styrde tillställningen men
Kärra gav aldrig upp. Här finns en härlig moral och
vilja och tar de med sig det fram över kommer vinsterna att ramla in.
Glädjande var att Jacob Schmidinger, som efter
en strulig höst, fick visa upp hur bra han är. Hos
Jacob finns det handbollskvalité i mängder. Marcus
Erixon i målet svarade åter för en stabil insats och
Daniel Strandberg med sin inställning är alltid nyttig.
Målgörare Kärra HF: Isak Boström 5, Jacob
Schmidinger 4, Daniel Strandberg 4, Emil Hodzic
3, Joel Järlfors 3, Marcus G orüner 3, Tobias Jademan 2, Linus Andersson 1, Sebastian Wiik 1 och
Jonathan Berg 1.
B/K

Kärras herrar visade fin moral med det räckte
inte mot Hammarby. Foto: Kärra HF.se

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.

20

TIDNINGEN BACKA/KÄRRA MED TUVE OCH SÄVE

DECEMBER 2019

Backa HK:s damer har
siktet inställt på trean
 Att få vara obesegrade i snart ett och ett halvt år är få lag som får uppleva. Backa HK:s damer vet hur det känns. Förra året startade de upp
damlaget och debutsäsongen i division 5 sprang de igenom utan en enda förlust. Årets säsong i fyran började lika bra, men i söndags kom
så första förlusten. Kungälv lyckades vinna och därmed var förlustnollan spräckt.
- Lite synd att vi förlorade, men det gått
fantastiskt bra sedan vi startade upp. Här
finns mycket handboll i tjejerna och det har
det visat gång på gång, säger de båda tränarna
Niklas Bergström och Marcus Lilja. Även Filip Klint finns med och hjälper till.
Backa/Kärra Tidning träﬀar tränarna Niclas och Marcus för en pratstund om laget.
Med är också ordföranden Lasse Jacobsson,
som fixat fika. Det blir en intressant pratstund om damerna och om föreningen Backa
HK.
I damlaget finns mycket kvalitet. En del
har spelat på lite högre nivå tidigare och det
betyder så klart mycket. Tränarna Niclas och
Marcus besitter mycket handbollskunskaper
som de lär ut. En annan stor anledning till
att det gått så bra är att de kul när de träﬀas
för träning och match.
- Det är en grym grupp att jobba med
och vi har fått in en härlig stämning i truppen, vilket speglar av sig på matcherna, säger
både Niclas och Marcus.
Inställningen är också en annan faktor
som spelar roll. Det kan ibland vara svårt att
få damerna att tända till ordentligt när de i
princip vet att de kommer att vinna ganska
enkelt.
- Vi jobbar lite extra i de matcherna med
att få upp motivation hos spelarna.
När det gäller finns inga tvivel. Då visar laget hög klass. Som i matchen mot Partille för
några veckor sedan. Partille som är tabelltvå
är ett bra lag, men mot Backas damer hade
de inget att hämta. Matchen slutade 36-20
till Backa.
- Det var en riktigt bra insats av oss. Kanske vår bästa match så här långt. Partille är
bra men vi klev fram och visade varför vi är
serieledare, säger Niclas.
Backa HK:s damer har en trupp på 12 spelare.
I truppen finns det många duktiga spelare.
Nyckelspelare är alla spelarna, men som alltid är det några som sticker ut lite extra. Som
Michaela Karlsson och Nesrine Mani och de
båda målvakterna.
De tränar 2 gånger i veckan + match. En
lagom nivå när man spelar i division 4.
De yngre spelarna finns alltid på plats under matcherna och hejar på sina äldre kollegor.
- Det är grymt kul för oss ledare och spelare att de sluter upp vid matcherna. Det sporrar våra oss absolut, säger Niclas.
Några av A-flickorna ska få känna på att
träna med damerna under våren.
För Niklas och Marcus tar handbollen mer

BACKA HK DAMTRUPP. På bänkraden: Patrik Mathiasson, Isabelle Heras Arvidsson, Johanna Kristensson, Weronika Kuleta, Frida Grün, Nesrine Mani, Izabella
Stojkoska och Niclas Bergström
På huk: Jennifer Hansson, Filippa Lundberg, Michaela Karlsson
På golvet: Marcus Lilja
Fotograf: Amanda Berg Sandgren (MV)
Saknas på bild: Sofia Perldal, Frida Bergergård, Louise Ståhl, Mikaela Rylander
Filip Klint

eller mindre upp all fritidssysselsättning. Förutom damerna tränar de även flickor 05, där
Niklas har ett av sin barn med.
Målsättningen för damlaget är att ta klivet
upp till trean. Det ska mycket till om de inte
uppfyller det målet.

- Det är dit vi vill komma i vårt nästa steg,
säger Marcus.
Ordföranden en nyckelspelare
Backa HK är en familjär föreningen. Alla
blir sedda och får vara med. Där spelar ord-

föranden Lasse Jacobsson är viktig roll. Han
finns ”alltid” där och stöttar, på olika sätt.
- Att vara delaktig är en av mina största
uppgifter i föreningen och jag älskar verkligen Backa HK och alla dess medlemmar., säger Lasse.
Det är sällan ordföranden missar varken
träning eller match när damerna är i farten. Ja,
han finns även med när han kan och kikar på
de andra lagen också. Lasse brinner för klubben, för alla spelarna, för alla ledarna.
- Det är sådan glädje att få vara med i en
förening och kunna påverka att den mår bra
och utvecklas åt rätt håll.
Det gör sannerligen ordföranden.
- Att Lasse är närvarande känns tryggt och
betyder mycket för oss i laget, intygar Niclas
och Marcus.
Backa HK är under stark utveckling. I
dagsläget har de 700 medlemmar 26 seriespelande lag och 66 ledare. De tränar i Skälltorpshallen och i ”tältet” när det fungera. Dock
spelar föreningens herrlag sina hemmamatcher i Lundbystrand.
- Det är ett otroligt pussel vi får lägga för
att våra lag ska få träning och matchtider att
gå ihop, tack vara att hallbristen är som den är
i stadsdelen, säger Lasse.
Backa HK växer så det knakar. Baksidan
är att de saknar en riktig sporthall i stadsdelen. Trots att Backa är en så stor stadsdel
saknar den en riktig sporthall. Den utlovade
sporthallen blev inte av, även om det nu finns
planer på en ny hall med fulla mått som ska
byggas i samband med bygget av en ny skola,
så får i Backa HK får hålla till i slitna Skälltorpsskolan och med tältet. Det är lång ifrån
optimalt.
- Vår dröm är så klart att vi får en sporthall
som Backa HK och IBF Backadalen kan hålla
till i, säger de alla tre.
Politikerna har ännu inte förstått vilken
betydelse föreningslivet utgör. Att barn och
ungdomar får en vettig fritidssysselsättning
som är så viktig,. Föreningslivet är en av våra
stora och viktigaste samhällsbaser vi har. Att
det inte finns en modern sporthall i Norra Hisingens största stadsdel är häpnadsväckande.
- Skulle vi bara lägga ned vår verksamhet
kan jag garantera att det hade varit förödande för alla barn och ungdomar i Backa, säger
Lasse.
Bättre kan det inte sägas.
Backa HK fortsätter jobba och är värda
många applåder för sitt fina jobb.
Damerna fortsätter med sikte på att spel i
trean nästa säsong.
LEIF MARTINSSON

Backadalens damer
Kärra IBKs damer bjöd
vann klart mot Lindome på målfest
Det blev en klar seger för Backadalens damer när de mötte Lindome i söndags och
vann med 9-4. Målskyttar var: Victoria
Frisell 2, Lovisa Odh, Emelie Ståhl, Linnea

Hausko, Emma Blomgren, Lisa Tilly, Helene
Hollingworth och Isa Pettersson.
B/K

En riktig urladdning stod Kärra IBK:s damer
för när det vann med 12-1 mot Hindås. Kajsa
Alte och Erica Karlsson var på målhumör och
svarade för tre mål vardera. Övriga målskyt-

tar var Agnes Lindblom 2, Emma Oljelund 2,
Tina Chermat 1 och Karin Kindblom1.
B/K

NORDEN CUP 2019
NORDEN CUP, GÖTEBORG!
Inofficiellt nordiskt mästerskap

F-03/04, F-05, F-06, P03/04,
P-05 och P-06
27 - 30 DECEMBER
Valhalla sporthallar,
Lundbystrand hallar 1-5,
Lillekärrshallen,
och Kärra sporthall

Välkomna på våra matcher!

Allsvenskan Damer

Allsvenskan Herrar

Lördag 11 januari
Kärra HF- IF Hellton Karlstad
kl 14:00

Lördag 18 januari
Kärra HF- RP IF Linköping
kl 14:00

Lördag 25 januari
Kärra HF- Tyresö Handboll
kl 14:00

Kärra HF i samarbete med:
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En fin insats av Kärra HF:s pojkar 16 räckte dock inte för att ta sig till steg 3 i USM. Foto: Kärra HF.

Tre mål av Anton Sjölund Jurado hjälpte in för att
Backadalen skulle vinna mot Lindome. Foto: IBF
Backadalen.

Backadalens herrar
föll mot Lindome
Trots att Backadalen hade greppet och ledningen efter två
perioder lyckades de inte stänga igen matchen, utan Lindome
vände på tillställning i den tredje och vann med 9-7. Målen
för Backadalen: Anton Sjölund Jurado 3, Emil Kronaas 2, Ellioth Tilly 1 och Anton Henriksson 1.

Tre vinster för Kärras P16 i USM
Steg 2 räckte inte till avancemang
Så tuﬀt var det i Halmstad 7-8 december, när USM P16 steg 2 avgjordes.
Kärra, Halmstad och Uppsala hamnade
på samma poäng. Efter inbördes möten
där alla 3 lagen inkasserade en vinst och
en förlust mot varandra, stod arrang-

erande Halmstad som slutsegrare med
bättre målskillnad.
Därmed är USM över för säsongen,
men flertalet spelare i den unga truppen
lär få fler chanser kommande säsong.
Bra kämpat av Kärrakillarna.

Kvar finns dessa Kärralag
som kan ta sig till Steg 3:
F18 Steg 3: 11-12 jan
P14 Steg 3: 11-12 januari
F16 Steg 3: 25-26 jan
F14 Steg 3: 1-2 feb
B/K

B/K

Vinga vann mot Kärra IBK herrar
Kärra IBK.s herrar avslutade årets seriespel med en förlust mot
Vinga med 5-2. Målen för Kärra: Joachim Ericson och Marcus
Siitonen.
B/K

Backa Sharks P13 vidare i USM
Backa Sharks P13 går som tåget i USM. Under steg 2 ställdes man mot Norrköpings HK, Sannadals SK och Sollefteå
HK. Man vann samtliga matcher i gruppen och hamnade
därmed på en förstaplats vilket innebär att man nu är klara för
steg 3 i början av januari.
Stort grattis till Backa Sharks!
B/K

Aldijana Mahmutovic. Foto: hbfc.se

Hisingsbacka FC värvar ungt inför 2020
 Hisingsbacka FC:s damlag har inför säsongen 2020 gjort en rad förändringar. Tidningen
har tidigare bekräftat att man gjort klart med tillskott i ledarstaben samt två tunga nyförvärv
med rutin från högre seriesystem i Felicia Svanström och Marie Åhs.

IBF Backadalen – En 25-åring som
ska hyllas
Innebandyklubben IBF Backadalen fyller 25 år. Det är bara
att lyfta på hatten och säga ett stort grattis till föreningen som
betyder så mycket för så många.
B/K

Man har även beslutat sig för att deltaga i Gothia Cup under nästa år där
man kommer ha med ett lag i G18-klassen. Därför har man tagit in fler unga
nyförvärv däribland Indisar Dhoore,
Eleni Kinfe, Olivia Lundgren samt hemvändaren Aldijana Mahmutovic som

samtliga kommer stärka upp på den
yngre fronten.
Mahmutovic, född 2001, som gjort
flera säsonger i Hisingsbacka och nu
återvänt har höga tankar inför säsongen:
- Laget känns väldigt bra och målet är
att vi skall tillhöra toppen i division 2

och jag tror att vi har stor chans att göra
det. Sedan hoppas jag på att få mycket
speltid, få ut min fulla potential samtidigt som jag fortsätter utvecklas, säger
hon till hbfc.se
B/K
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1300–1500 kr
Kanonpriser på begagnade väggur!
Vi säljer genomgångna- och rengjorda
väggur till riktigt bra priser.
Vid köp ingår hemkörning
13.00 – 15.00 enligt överenskommelse.

&
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Vi önskar en God Jul
Ett Gott Nytt År!

Vi säljer även nya väggur.

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

www.mjguld.se

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

Liatlet
Lok
lt.se

oka

LiteL

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Salong M Figardo
Dam & Herr

Drop-In
tällning
s
e
b
s
d
i
T

KLIPPNING

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

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

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

Billigast
i Backa på
permanent

SJÄLVTVÄTT
Det här ingår:

Även små
annonser
syns!

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

Boka din:
Leif Martinsson,
0708–48 72 14

0,5 tim. 99:-

1 tim. 175:-

1,5 tim. 250:-

2 tim. 300:-

1,5 tim. 250:-

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

Boka tid online på www.variantbil.se

149:299:-

Utvändig
handtvätt

fr.

Utvändig
& invändig

fr.

BILAR
KÖPES

VARIANTBIL

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

Liatlet
Lok
lt.se

oka

LiteL

2

Årets bästa
julklapp!

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

10-KORT

50%

RABATT

595 kr

ORD. PRIS 1 190 KR | MAX 3 PER KUND

HALVÅRSKORT

30%

RABATT

1 919 kr

HELÅRSPAKET

50%

RABATT

3 499 kr

ORD. PRIS 7 009 KR

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

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

VÄRDE
2 472 KR

Gäller t o m 24 december 2019

ORD. PRIS 2 743 KR

