Hos oss får du kompetens, omtanke & valfrihet
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inom optik sedan 1965
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BACKA / KÄRRA

MED TUVE
OCH SÄVE

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

FISKHUSET

SUCCÉ FÖR KÄRRA BURGERS

PADEL UNITED ÖPPNAR I BÄCKEBOL

STADSDELSFÖRVALTNING NORRA HISINGEN UPPHÖR • FÖRENINGSMÄNNISKAN BACKADALENS STENA ”PINGE” JUNEGÅRD • SEGERTÅGET FORTSÄTTER KÄRRA HF:S DAMER

på

Handla

hemmaplan!

– välkommen
Handla lokalt
um!
till Kärra Centr
VÅRA TJÄNSTER
Hemstädning
Storstädning
Flyttstädning
Dödsbostädning
Kontorstädning
Fönsterputs
Industristädning
Trappstädning

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

! @ karracentrum | www.karracentrum.com

KÄRRA HEMSTÄD

selmalagerlofstorg.se |

fi @selmalagerlofstorg

LILLEKÄRR NORRA 78 - 425 34 HISINGS KÄRRA

RING OSS PÅ

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

031 - 27 89 98

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

besök oss på www.karrahemstad.se · mejla oss på info@karrahemstad.se
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KRÖNIKAN

Nytt år väntar och tyvärr följer covid-19 med in i 2021
År 2020 är inget år vi minns med glädje. Covid-19 slog till ett
par månader in på året och har sedan dess förföljt oss. Och det
lär den göra ett bra tag till. Även om det kommer ett vaccin
så är det lika bra att inställa sig på att under delar av nästa år
fortsätter restriktionerna.
Julen står för dörren och det innebär normalt att nära och kära
träffas och umgås extra mycket. Det betyder mycket för så
många. I år blir det lite annorlunda på grund av coronan. Man
ska enligt folkhälsomyndigheterna hålla sig till 8 personer och
det kan säkert fungera hos många. Det som är mest tråkigt är
att många av de äldre inte alls kan vara med och fira högtiden
tillsammans med sin familj. Många får sitta ensamma och det
känns självklart inte bra för någon.
Lokaltidningen har hälsat på hos populära och trevliga Fiskhu-

set på Selma Lagerlöfs Torg. De är laddade inför inför jul och
nyår.
Kärra Burgers heter det nya stället i Kärra. I tidigare Sibyllas lokaler vid Klarebergsmotet har hamburgarrestaurangen öppnat
och det blev succé direkt.
Padelfeber råder i hela vårt land. Det byggs nya hallar och i
december öppnar Padel United i Bäckebol
Backa/Kärra Lokaltidning önskar alla En God jul och Ett Gott
Nytt År.
Håll avstånden, tvätta händerna.
Vi ses i januari igen.
LEIF MARTINSSON

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR!

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

I år blir julen annorlunda, men julens
budskap är detsamma som varje år.
Julhelgens gudstjänster genomförs
på nya coronasäkra sätt med begränsat
antal deltagare. Läs mer på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/backapastorat

GULD KÖPES!

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

illustration: phosworks

www.svenskakyrkan.se/backapastorat
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BÄCKEBOL

Kycklingtacos
med mangosås
Receptet hittar du
på coop.se

Ves

MEDLEMS-

KLIPP!

KYCKLINGFILÉ

79k/kg

6)=
/st
MAX 3 ST/MEDLEM.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

SILL I GLAS

FÄRSK KYCKLINGFILÉ

Coop. Välj mellan olika sorter. 250 g.
Jfr-pris 55:20/kg utan sås/spad.

Sverige/Guldfågeln. Välj mellan kycklingbröstfilé och kycklinglårfilé. Ca 900 g.

Kryddiga
julköttbullar
Receptet finns på
coop.se

BLANDFÄRS

20k/st

10k/st

MAX 4 ST/HUSHÅLL.

MAX 2 ST/MEDLEM.

BLANDFÄRS 500 G

PIZZAKIT

Coop. Kyld. Original. Innehåller deg och tomatsås. 600 g.

Irland/John’s Selection. Fetthalt 20%. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg.

Jrit
Ing  bä än

2 KG

20k/st
VÖRTBRÖD MED RUSSIN
Coop. 700 g. Jfr-pris 28:57/kg.

10k

/påse

MAX 2 ST/MEDLEM.

POTATIS I PÅSE 2 KG

Sverige. Klass 1. 2 kg. Jfr-pris 5:-/kg.

EN RIKTIGT
GOD JUL
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Insändare
Vilken miss att ta bort gropen i
Kärra

Hur kunde man ta bort gropen i busslussen
i Kärra Centrum. Nu är det ju fritt fram för
“alla” att köra rakt igenom centrum. Med en
uppenbar risk att allvarliga olyckor kan hända. Trots att det finns förbudsskyltar, som säger att inga personbilar får passera igenom
slussen, så dundrar en hel del rakt igenom.
Har själv sett flera som passerat slussen i hög
fart. Skäms på er som gör det och skäms på
de ansvariga som såg till att ta bort gropen.
BESVIKEN KÄRRABO

Västtrafik en coronafara

Höjda priser och trafikförändringar handlar
det ofta om när det gäller Västtrafik. Inte bara
det. Covid 19 utgör en stor fara när man åker
kollektivt. När viruset slog till så åkte jag buss,
men fick snabbt sluta med det. Anledningen
var att det var fullt med resenärer på morgonen och sena eftermiddagen. Bekanta till mig
har berättat att det ser likadant ut nu. Hur är
det möjligt, med den smittorisken som finns.
Västtrafik måste väl inte köra med fulla bussar
i de här tiderna. Sätt istället in flera bussar
så att det resenärer sprids. Jag är glad att
jag numera kör bilen till och ifrån mitt arbete.
Med mindre risk för att drabbas av corona.
JANNE

Skärpning cyklister

Flera gånger har jag varit nära att köra på
cyklister nu när det är mörkt. Anledningen har
varit att de knappt syns. De får gärna cykla
för min del, men med svagt ljus på cykeln
och knappt synbar klädsel så är det svårt att
upptäcka dem när de kommer farande. Ni
som måste cykla under den här årstiden klä
på er så att ni syns med reflexer och se till att
ni har riktigt ljus på cykeln så att man ser er.
LENNART

Dagens ros 1

Daniel Westerberg

Daniel - vilken hjälte

Vad glad jag blev när jag läste i lokaltidningens om Daniel Westerberg i Backa HK
och att han fick ett stipendie. Det var verkligen kul för Daniel och Backa HK. Daniel
betyder så mycket för alla ungdomar i Backa
HK. Grattis.

Inte bara en ros utan massor av rosor vill
jag ge till alla vårdcentraler, som jag tycker
sliter i det tysta. Själv brukar jag gå till Backa
vårdcentral och får alltid ett bra bemötande
och en utmärkt vård, trots att man ser att de
har mycket att göra. Känner mig både trygg
och välkommen dit.
BLÅ STADEN

MEDLEM I BACKA HK

Corona avstånd tack.

Hur svårt kan det vara för folk att hålla avstånd i dessa coronatider. Är nere och handlar på vårt lokala torg i Kärra några gånger
i veckan. Varenda gång så inträffar det att
jag ser folk som står alldeles för tätt inpå varandra och jag har själv råkat ut för det vid
flera tillfällen. Förstår inte en del att just det
kan vara hög smittorisk när inte avstånden
hålls. Därför har jag börjat med munskydd
för att slippa möta folk som är alldeles för
närgångna. Munskyddet gör faktiskt att de tar
ett steg tillbaks direkt har jag märkt.

Dagens ros 2

Tack till den eller de personer som förgyller
vår jul med att sätta upp tomtar runt Svankällan i Kärra. Jag promenerar där ofta och nu i
jultid blir man så glad när man träffar på de
här tomtarna.
ÄLSKAR TOMTARNA OCH SVANKÄLLAN

Marieholmstunneln öppnar för trafik
den 16 december och ska avlasta Tingstadstunneln. Foto: Trafikverket

“Gött” med en ny tunnel

Äntligen så är Marieholmstunneln klar. Det
måste vara en jättelyft för en del av den kaosartade trafiksituation som finns i Göteborg.
Jag bor på Hisingen och liksom många andra, måste ha bil i mitt arbetet och då behöver jag passera Tingstadstunneln flera gånger
om dagen, vilket gör att jag ständigt står i
kö. Nu hoppas jag med Marieholmstunneln
att trafiken kommer att flyta på mycket bättre.
JÖRGEN I BACKA

Trygghetsspalten
 Nu är det bara - i skrivande stund - två veckor kvar till att dagarna åter blir längre och ytterligare några dagar till då tomten kommer till oss som anser att vi har varit snälla. Jag själv kanske inte
helt litar på att det nått honom, så jag konsumerar pepparkakor i
en allt för högt tempo.
Polisen måste ta höjd för att hålla smittan utanför den viktigaste verksamheten. Vi
som till viss del inte måste vara på den normala arbetsplatsen ska utnyttja möjligheten
till arbete i hemmet eller motsvarande. De
kollegor som arbetar i yttre tjänst ska vidta
de åtgärder som gäller för resten av samhället. Men visst är det så att de träffar många
människor och måste verkligen tänka på de
råd som gäller för oss alla. Men även på fritiden blir det skarpt läge för att minimera risken för smitta. Man har ju inte bara sig själv
att tänka på. Hur ofta har jag inte hört att
”jag är inte rädd”. Det är nog på sin på plats
att inte bara tänka på sig själv. Vi är många
som vinner på att hålla smittan nere.
Ingen ökning av brott
Om vi tittar över hela Norra Hisingen så
blir resultatet när det gäller brottsstatistik
att vi i skrivande stund hamnar på 2 572
anmälda brott. En klar minskning jämfört
med 2016 då vi landade på nära 3 700 anmälningar. Förra året var siffran ganska exakt som årets - med en skillnad på tio anmälningar.
Tittar vi på inbrott i bostad är anmälningarna 111 till antalet. Under 2016 var siffran
200. En minskning med 50 procent är bra
och något att glädjas åt. Man kan skönja en
ökning av inbrott under december men det
gäller inte under alla av de senaste fem åren.
Grannsamverkan hjälper till
Det är säkert många saker som spelar in i
detta, men jag vill gärna tro att ni har blivit
bättre på att vara uppmärksamma bland annat med hjälp av Grannsamverkan. Ni som
ännu inte har tänkt i banor kring samverkan
tycker jag ska ta en runda med era föreningar. Det är även positivt att Vuxenvandringar
med benägen hjälp av stadsdelen har börjat komma igång. Detta görs i en förenings
namn och syftar till att få en högre närvaro
av personer under kvällar. Det handlar om
att göra området tryggare, men även att förebygga brott. Glöm inte att det kan ge ett
bidrag till er förening. Det betalar stadsdelen ut.

ANNIKA - EJ SMITTAD ÄNNU
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Inga fler personrån i Kärra
Personrånen i Kärra har tagit en paus med
inget rapporterat brott i november och sammantaget under året ligger vi ett par brott
lägre än föregående år.
Inte heller när det gäller brand i intressanta brottskategorier kan jag se någon trend i
slutet på året, men det utesluter ju inte att vi
kan slappna av när det gäller att vara försiktiga med levande ljus och annan stämningshöjande verksamhet som kan leda till brand.
Flera grova våldsbrott
Under året har vi haft ett par grova våldsbrott i stadsdelen inbegripet skottlossningar
och bilbränder, där det vid ett tillfälle brann
drygt ett 20-tal fordon under samma natt.
Det är inte helt vanligt att en bil självantänder. Att då så många brinner under samma
dygn känns milt uttryckt konstigt.
Vi arbetar löpande med en underliggande
brottslighet som kan relateras till narkotika.
Många brott har en koppling till narkotikan. Beslagen av narkotika har ökat vilket

Kennet Johansson

Håkan Bredinge

antyder att tillgången och efterfrågan är
god. Vi tar gärna emot tips både kring det
som kan uppfattas som hantering men även
om var vi skulle kunna hitta preparat som
skall hålla borta från gatan och brukarna.
Bedrägerierna ökar
Med jämna mellanrum kommer det information om att bedrägerierna ökar när det
gäller telefonsamtal som påstås komma från
banken eller någon annan organisation. Påhittigheten är omfattande men mitt korta
råd och varning är att aldrig lämna ut något
kontonummer eller kod kopplat till bankkonto vid påringning, utan att alltid ta för
vana att helt enkelt avsluta samtalet. Sprid
gärna denna uppmaning till framför allt de
målgrupper som ofta innefattar de äldre,
som inte är så vana vid teknik.
Norra Hisingen upphör och försvinner
som stadsdel den första januari 2021. För
er läsare och andra i stadsdelen ska det inte
inte märkas så mycket. Verksamheterna ska
fungera som tidigare och trygghetsarbetet i
vår geografiska del av Hisingen kommer att
fortsätta. Så om redaktören vill så fortsätter
jag Kennet och polisen Håkan att ge er vår
bild av läget även nästa år.
Med hopp om en God jul och ett Gott
nytt år!
HÅKAN BREDINGE,
KOMMUNPOLIS
NORRA HISINGEN
KENNET JOHANSSON,
TRYGGHETSSAMORDNARE
NORRA HISINGEN

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol
Ring köket diRekt: 010–741 59 88

CATERING AV JULBORD

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

Klassiskt småvarmt
50:-/portion

Klassiskt kallt
149:-/portion

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

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

Beställning:
Beställning: Minimibeställning
Minimibeställning för
för bufféer
bufféer är
är 66
personer,
vi
reserverar
oss
för
ev.
pris
&
sortipersoner, vi reserverar oss för ev. pris & sortimentsförändringar.
Vi lagar
lagar även
även mat
mat till
till din
din firmaffirmafmentsförändringar. Vi
est,
ditt
bröllop
eller
dop.
est, ditt bröllop eller dop.
Kom
Kom in
in ii restaurangen
restaurangen och
och gör
gör din
din beställning
beställning eller
eller

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

Klassisk dessert
15:- /portion

• Ris á la Malta med hallonsås
• (Priset 15:- pp gäller när desserten går som
tillval till den kalla jultallriken. Önskar Ni
beställa endast dessert så kostar det 29:- pp

ring
ring köket
köket 010-741
010-741 59
59 88,
88, du
du kan
kan också
också maila
maila
backebol.restc@coopvast.se
eller
backebol.restc@coopvast.se eller beställa
beställa via
via
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com
Öppettider:
Frukost &08.00–19.00
Café mån–fre
Öppettider: Vardagar
• 08–17
Helger
(frukost
8–10.30)
•
Café
lör–sön
9–17
• Lunch och
08.00–18.00 • Köket stänger 30 min innan.
á la carte mån–sön 11–16.30.
Väl mött önskar Personalen på Coop Kök & Café
Väl
mött önskar Personalen på
Bäckebol!
Coop Kök & Café Bäckebol!

Ladda
Annat hem
än julmat?
broschyr:
kandin
även
Du kan ävenDu
rikta
rikta
din
mobils
kamera
mobils kamera mot qr-kodmot
qr-koden
attvår
ladda
en för
att laddaför
ner
ner
vår
cateringmeny
cateringmeny som pdfsom
pdf
knappa
in länken
ellereller
knappa
in länken
i dini
din
webbläsare:
webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Tidtabellskifte
från 13 december
 Den 13 december bytte Västtrafik tidtabell för alla deras linjer.
Här förändringarna som påverkar resenärer från och till Hisings
Backa och Hisings Kärra
18 Backatorp – Johanneberg

Linje 18 får Körkarlens gata som ändhållplats och kör inte längre till Backatorp och
Skälltorpsvägen. Linjen kör inte till hållplatserna Skälltorpsvägen, Skogsbrynet, Åketorpsgatan, Olshammarsgatan, Båtsman Grås
Gata, Båtsman Kapers Gata, Båtsman Hisings Gata och Fridhems Kyrkogård. Du som
brukar resa från dessa hållplatser hänvisas till
nya linje 44. Linje 18 får även något färre
turer på vardagar. Det beror på framkomlighetsproblem i centrala stan. Du som resenär
kan även åka med nya linje 143 som kör
mellan Backa och Svingeln.

19 Backa - Fredriksdal

Linjen får något färre turer i rusningstid på
vardagar. Det beror på framkomlighetsproblem vid Brunnsparken. Du som resenär kan
även åka med nya linje 143 som kör mellan
Backa och Svingeln.

44 Tuve - Backatorp - Backa

Nya linje 44 kör mellan Körkarlens gata
och Skälltorpsvägen var 15:e minut i rusningstid och var 30:e minut övrig tid. I rusningstid
fortsätter varannan tur från Skälltorpsvägen
till Tuve (Hinnebäcksgatan) via Skogaberg
samma väg som linje 47 tidigare kört.

46 Backa - Tagene - Kärra – Gerrebacka, 140 Klareberg-Gerrebacka- Klareberg-Kärra

Linje 140 läggs ner. Du som reser mellan
Gerrebacka och Kärra hänvisas till linje 46
som förlängs till Gerrebacka på morgonen
på vardagar.

52 Skogome - Linnéplatsen

Linjen får ny körväg. Hållplatserna Brunnsbotorget och Anekdotgatan dras in i båda
riktningar för linjen men istället kör bussen till
hållplats Tingstadsvass och nya Minelundsvägen.

142 Backa - Volvo Torslanda

Linjen får ny körväg. Linjen kör via Volvo
TA/IAC till John Bunyans väg . Från att ha slutat vid Volvo Torslanda TK så fortsätter linjen
nu in i området och kör via TA/IAC till John
Bunyans väg som blir ny ändhållplats.
Linjen får också fyra nya avgångar på eftermiddagen.

143 Backa - Svingeln

Nya linje 143, kör mellan Körkarlens gata
och Svingeln via Tingstadstunneln. Linjen
kommer att köra var 10:e minut på vardagar
mellan klockan 06:00-09:00 och 15:0019:00.

Rosa express Billdal-NordstanGerrebacka

Rosa express blir linje X2 och stannar inte
vid hållplats Nordstan. X2 får en ny körväg
direkt mellan Hjalmar Brantingsplatsen och
Operan. Linjen får ändrad tidtabell. Det blir
färre turer som kör mellan Skintebo och Snipen i högtrafik.
B/K

te

i t
 Lk
al
Lo

.se

kalt

LiteLo

Kärra Burgers vid Klarebergsmotet

Succé för Kärra Burgers
 I slutet av förra månaden
öppnades Kärra Burgers och
det blev succé direkt. Det var
rena anstormningen av nyfikna,
förväntansfulla och hungriga
kunder som passade på att testa Kärra Burgers. Och de blev
inte besvikna. Tvärtom.
- Fantastiskt roligt att det
kom så många på själva öppningen och att alla tyckte om
vårt nya koncept säger Diba
Saffari, en av ägarna till Kärra
Burgers.
Att Kärra Burgers öppnade var precis vad
främst Kärraborna behövde. Det har länge
saknats ett ställe där man köpa riktigt bra
och goda hamburgare. Nu finns det på
plats.
De som redan hunnit besöka Kärra Burgers har bara lovord.
- De bästa hamburgaren jag ätit på länge,
säger en kund som Lokal tidningen pratade
med.
Företaget är familjeägt. De brinner för
konceptet med hamburgare. Diba själv slutade sin tidigare fasta anställning för att ta
sig an den här utmaningen.
- Det kändes rätt att satsa på det här och
jag och hela familjen står bakom vårt nya
koncept, säger Diba.
Bara hemlagat på menyn
Innan de startade Kärra Burgers så la de
mycket tid på att provlaga och testa olika
smakkombinationer för att kunna ta fram
en meny som de tror skulle gå hem hos
många Familjen fastnade för att satsa på
högrevshamburgare. Svensk högrev som
mals direkt på plats i Kärra Burger och formas till hamburgare. Det är kvalitet rakt
igenom.
- Vi lagar all maten själva på plats, utan
mellanhänder och kan verkligen stå för ordet hemlagat, säger Diba.
Utan tvekan är det ett vinnande koncept
Kärra Burgers står för. Med goda, fräscha
hamburgare av högsta kvalitet.
Brödet beställer de från en lokal bagare
i Göteborg, som levererar det färskt varje
dag.
Det finns i nuläget fem olika högrevsburgare att köpa. Alla lika goda. Tar man menyn så får man också dricka och supergoda
pommes till För cirka en hundring.
- Vi är så stolta över att vi lyckats få till
en så bra meny som kunderna älskar. Det

Diba Saffari framför menyn.

kommer att komma fler nyheter på menyn,
säger Diba hemlighetsfullt.
På menyn finns kan man bland
annat välja detta:
• Kärra Classic: Kärradressing, Krispsallad, picklad rödlök, ost och tomat.
• Kärra Special: Tryffelmajonäs, krispsallad, picklad rödlök och ost
• Kärra Cheese: Kärradressing, dubbel cheddar, gul lök, saltgurka, ketchup och senap.
• Kärra Smokey: BBQ-dressing, bacon, ost, gul lök och saltgurka.
• Kärra Halloumi vegetarisk: Kärradressing, krispsallad, tomat och gul lök.
• + Barnmenyn.

Är man sugen på en hel eller halv special så går
det bra att inhandla det också
Förutom familjen som arbetar på plats så är
det ytterligare cirka 6 personer som fått möjligheter att arbeta där.
- Vi har anställt folk från kärra och närområdet
och det känns bra att vi kan bidra till att ge personer som bor i stadsdelen möjlighet att arbeta här.
Namnet Kärra Burgers hur kom det till?
- Vi tänkte att vi ska sätta en Kärra prägel på
det och namnet tycker vi är klockrent

Kärra Special en av alla goda hamburgare som finns.

Interiören har byts ut för att ge ett mer välkomnande och varmare intryck Allt ser riktigt mysigt ut och kunderna kommer garanterat att trivas här och få en matupplevelse
utöver det vanliga.
- Nu är det ju tyvärr pandemin så de flesta
sitter inte här utan tar med sig maten, men det
går självklart bra att sitta hos oss att äta. Med
avstånd så klart. Vi är noga med att det hålls
avstånd och att finns handsprit på plats.
Missa inte ett besök på Kärra Burgers.
Ni kommer att få en smakupplevelse utöver
det vanliga.
Tack vare de goda hamburgarna och den
trevliga personalen.
LEIF MARTINSSON

Årets bästa
julklapp!
Träna gym, kondition och gruppträning
på alla Sveriges STC-klubbar!

AKTIVERA
KORTET NÄR
DU VILL!
der)

(inom 6 måna

50%

RABATT

30%

50%

RABATT

Helårspaket

10-kort

595 kr
Ord. pris 1190 kr

RABATT

3 499 kr

Halvårskort

BONUSPAKET INGÅR

Ord. pris 2743 kr

Ord. pris 7009 kr

1 919 kr

vid köp av helårspaket

VÄRDE
2 472 KR

STC BACKAPLAN , Backavägen 3 • 031 - 22 25 88 • backaplan@stc.se
STC SELMA Rimmaregatan 3 • 031 17 24 51 • selma@stc.se

Köp kort online: www.stc.se

ANVÄND
FRISKVÅRDSPENGEN
INNAN ÅRSSKIFTET!
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Vackrare än så blir det inte.

Fiskhuset laddar för jul och nyår
Med både populära och goda sillinläggningar i fokus

 Över ett år har gått sedan populära Fiskhuset öppnade sin nya butik på Selma Lagerlöfs Torg.
- Det har gått riktigt bra med tanke på pandemin som drog in i början av året. Vi ser många nya ansikten som letat sig hit och våra befintliga
kunder finns kvar, säger Bert Hillberg, som tillsammans med dottern Evelina och svärsonen Alexander Freiholz äger butiken.
Bert är en äkta fiskhandlare. Redan 1976 började han sälja
fisk på Selma Lagerlöfs Torg. Det gick alldeles utmärkt och
tio år senare blev fiskbilen en butik på torget. Där har Fiskhuset huserat fram till för drygt ett år sedan då de flyttade
de in i sin nya butik på Selma Lagerlöfs Torg. Med större
ytor och arbetsmöjligheter.
- Den nya butiken har blivit ett lyft för hela verksamhe-

ten. För kunderna och för oss som arbetar här. Vi som arbetar här trivs väldigt bra.
Att handla här är en upplevelse. Så långt ögat kan nå
ligger alla varorna snyggt och inbjudande upplagda glasdiskarna. Utbudet är imponerande. Till det kommer en
duktig personal som kan det här med fisk och skaldjur.
Trivselfaktorn i butiken är hög

Sillinläggningarna dominerar under Jul
och Nyår
Med över 20 sorters fantastisk god inlagd sill så finns det mycket att välja på. Alla är nämligen lika goda.
- Vi säljer enormt bra av våra sillinläggningar under julen,
säger Bert.
Storsäljarna är Löksillen, Farsillen och Kostersillen.

Underbara havskräftor är alltid rätt.

Drygt 20 sorters olika sillinläggningarna.

Fisken lockar alltid.
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Sillen ett måste under julen.

Smörgåstårtan är ljuvlig.

Julia och hummern.

Lutfisk är given under julen.

Löjrom och annat gott.

Bland de nya favoriterna är det Brantevikssillen, Gin- och
enbärssillen och årets nyhet Bloody Marysillen som utmärker
sig.
- Löksillen är grunden för de flesta majonnässillar som görs,
poängterar Bert.

Under de kommande högtiderna så väntas det som alltid
bli full fart med kunder som mer eller mindre vallfärdar
Fiskhuset.
- Det är mycket glädjande att det är så många som
vill handla hos oss. Vi ser att flera som flyttat från Backa
kommer tillbaka hit och vill handla av oss och det värmer
förstås extra gott, säger Bert.
Fiskhuset med sitt gedigna hantverk inom fisk och
skaldjur är garanti för en smakupplevelse utöver det vanliga.
Stans bästa fiskhus är ingen överdrift.
Med det bästa som havet har att erbjuda.
Med högsta kvalité rakt igenom på alla varorna.
Och med sin trevliga och kunniga personal..

Varför är inlagd sill så populärt?
- Jag tror att det beror på den tradition som finns med sill och
inläggningar historiskt sett och det har gått i generationer. Vi
märker också att den yngre målgruppen gillar de nya sorterna
som vi tagit fram. Sen är sill vansinnigt gott och dessutom nyttigt...
Laxen står sig bra
Förutom sillen så är laxen populär bland kunderna inför
både jul.
- Laxen i alla dess former står sig alltid, säger Bert.
Övriga skaldjuren är, liksom all god fisk, också populära
i juletid. För att inte tala om den traditionella lutfisken
som är ett måste för många.- Och löjrom och hummern
är en given storsäljare inför nyår. Främst den amerikanska
hummern som är mycket prisvärd.

LEIF MARTINSSON
Fotnot: Fiskhuset finns också på Stenungs Torg, inne på
Ica Maxi i Torslanda, samt med fiskvagn i Påvelund.

Tomten

All mat är hemlagad
Fiskhuset arbetar med de bästa råvarorna och lagar allt
själva och här finns inga konserveringsmedel i varorna.
Bland annat filear de all fisk, lägger in all sill, gör alla goda
sallader, kokar kräftor och hummer, lagar delikatesser och
dagens lunch.
- Det är hemlagat allting. Det är vi stolta över, och vi
borgar för kvalitet.
Ta bara vår Jansons frestelse, den är supergod, och väldigt
uppskattad.
Fiskhuset har nyligen fått serveringstillstånd. Det betyder
att kunden kan sitta ner och äta något gott tillsammans
med exempelvis ett glas vin.
- Det förgyller upplevelsen helt klart, även om det är svårt
nu under pandemitiderna att ha för mycket folk i butiken.
Men på sikt hoppas vi att det ska bli trevligt för våra kunder.
Här handlar du tryggt och säkert
För de som inte vill handla direkt i butiken på grund av
covid-19 så har Fiskhuset infört en fin möjlighet som gör att
du ändå kan handla tryggt och säkert här och som innebär:
Du kan via nätet hämta ett beställningsformulär eller
ringa direkt till butiken. Då anger du också hur du vill
betala; kort, kontant eller swish. När du ska hämta dina
varor så kommer personalen ut med dem på utsidan, och de
sista dagarna innan jul kommer de stå utanför butiken hela
dagen för att lämna ut beställningar.
- Det är enkelt och smidigt och vårt sätt att se till att
kunderna och vår personal är skyddade, säger Bert.
Perfekt läge
Fiskhuset har ett suveränt läge. Mitt på Selma Lagerlöfs
Torg där kundrörelsen är stor.
- Vi är jättenöjda med att ligga här mitt i smeten. Bättre
plats kunde vi inte få, säger Bert som ser hur torget hela
tiden utvecklas och att Backa växer så det knakar med nya
bostäder, vilket betyder fler kunder till torget.

Lunch lockar.

Mycket gott att välja på.

Räkorna ett måste.

9
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… och 2022 stänger Tingstadstunneln

Marieholmstunneln är klar och öppnad för trafik. Foto: Trafikverket.

Marieholmstunneln är
klar och öppnad
 Marieholmstunneln är färdig och trafiköppning sker den 16 december.
Tunneln är ett nytt alternativ för dig som biltrafikant när du
ska ta dig mellan Hisingen och fastlandet. Marieholmstunneln
är bäst att använda för resor i öst-västlig riktning:
• när du kör sträckan E20–Lundbyleden

• när du kör sträckan E6 norrgående (Kungälv)–E20
• när du kör sträckan E45 Götaleden–Lundbyleden

Våra prognoser gör gällande att drygt 50 000 fordon kommer att passera genom Marieholmstunneln varje dygn
Marieholmstunneln är en del av Västsvenska paketet.
WWW.TRAFIKVERKET.SE

Säljstart
i januari!

Fakta: Marieholmsförbindelsen
Marieholmsförbindelsen knyter ihop Hisingen och
Göteborgs hamn med centrala Göteborg och övriga
Sverige och kommer att underlätta för hundratusentals människor varje dag. Du tar dig lättare till jobbet
eller skolan, transporter kommer smidigare fram,
trafiksystemet blir mindre sårbart och mer gods kan
flyttas över från väg till järnväg.
Marieholmsförbindelsen är en av många pusselbitar
som gör det möjligt för Göteborg att klara dagens
och morgondagens trafikutmaningar.
Förbindelsen består av Södra Marieholmsbron, en ny
järnvägsbro med gång- och cykelbana över Göta älv,
och Marieholmstunneln, en ny vägtunnel under älven.
I anslutning till tunneln har vi också byggt två nya
trafikplatser i flera plan.

Tingstadstunneln drar ett tungt lass i Göteborgs trafiksystem.
Tunneln dimensionerades ursprungligen för 80 000 fordon
per dygn. I dag är den siffran långt över det: 125 000 fordon
passerar genom tunneln varje dygn. Med Marieholmstunneln
i bruk kommer den gamla trotjänaren att avlastas, men bara
till en nivå strax under ursprunglig maxkapacitet. Dessutom är
Tingstadstunneln 52 år gammal.
Bertil Hallman är trafikanalytiker på Trafikverket och håller nu
på att förbereda för de arbeten som väntar Tingstadstunneln.
– Glädjen med Marieholmstunneln blir tyvärr inte långvarig.
2022 är planen att dra igång med arbeten i Tingstadstunneln
men vissa förberedande arbeten kommer att ske redan nästa år,
säger Bertil Hallman är trafikanalytiker på Trafikverket till Göteborgs Posten.
De kommande arbeten syftar till att förlänga tunnelns livslängd.
I dagsläget är det bara ett körfält vid Leråkersmotet mot E6
norrut. Där ska ett nytt körfält byggas under nästa år. Det kommer att behövas när arbetena i Tingstadstunneln genomförs.
Då kommer inte de som färdas på Lundbyleden att kunna köra
ner i Tingstadstunneln utan hänvisas istället till Marieholmstunneln. Där krävs då den extra kapaciteten ett nytt körfält ger.
Från fredag 22 april 2022 stängs ett tunnelrör av i Tingstadstunneln. Från och med följande måndagsmorgon kommer trafik i båda riktningarna gå genom ett tunnelrör. Det
arbetet hade inte varit möjligt att genomföra om inte Marieholmstunneln funnits på plats.
– Nej, för det behöver vi Marieholmstunneln. Det här har vi
väntat på i många år, säger Bertil Hallman.

Förlänger Tingstadstunnelns livslängd

Precis som Älvsborgsbron genomgår ett stort underhållsarbete nu så har även Tingstadstunneln nått en punkt i livet där stora
åtgärder krävs för att hålla tunneln i gott skick även framåt. De
kommande arbeten syftar till att förlänga tunnelns livslängd.
Beril Hallman till GP:
– I det stora stoppet som kommer nu kommer vi jobba i
över ett och ett halvt år i tunneln. Det handlar både om rent
underhåll av betongdelar, att se över säkerhetssystem och miljösystem. Det finns miljökrav i dag, till exempel kopplat till dagvattnet, som tunneln inte uppfyller. Vi kommer också förbättra
saker som belysning och ventilation
B/K

Allt och lite till
Brf Dunungen, Selma Stad

En helt ny verklighet växer fram i Selma Stad. Ett levande
kvarter med rikligt serviceutbud – lika nära natur som
stadspuls. Här kan du leva en bekvämare vardag i nybyggd
lägenhet. Inhandla fredagsbuketten utanför dörren.
Se en teaterföreställning på det nybyggda kulturhuset.
Smita ner till konditoriet och handla surdegsfrallorna i
pyjamas. Eller varför inte duka upp söndagsmiddagen på
balkongen? Här finns allt. Och lite till.
Försäljningen startar i januari. Anmäl intresse och gå med
i Riksbyggen Förtur på riksbyggen.se/dunungen
Nyfiken?
Kontakta säljare Margareta Josefsson för mer information
033-20 25 63, margareta.josefsson@riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och
förbättrar rummen du bor och arbetar i,
med fokus på en hållbar framtid.

LIVSLUST
031-366 90 97 | 031-366 91 70

♥ Vill hälsa alla gamla och nya

besökare en riktigt
God Jul och Gott Nytt spännande År 2021.

♥ Tillsvidare hittar ni oss på Selma Lagerlöfs torg

Var rädda
om varandra!

varje fredag (ej röd dag). Kl 11-13. Kom för en
pratstund el. bara för att det är roligt att ses och
kanske träffa någon som ni inte sett på länge.

God jul önskar alla
♥ Nu får vi hjälpas
åt att peppa
varandra och
handlare
på torget!

sprida lite lust och glädje runt omkring oss.

God Jul!

♥ Man kommer och går som man vill. Vi ses!

KRONANS APOTEK

AFRODITE BEAUTY – SELMAS NAILS

0770-22 20 30

♥ Du ringer in, vi kommer ut
♥ Vi vill att du ska känna dig trygg när du

handlar hos oss på Kronans Apotek. Om
du vill undvika att gå in på apoteket kan
du nu istället ringa till oss och beställa
apoteksvaror för avhämtning utanför.

♥ Telefonnummer 0770-222030. Ringklocka

finns på utsidan. Vi har öppet som vanligt.

Tel. 0730-93 20 15

♥ Njut av våra fantastiska erbjudanden:
♥ 5 för 1 på nagelbehandling
♥ 30% rabatt för ögonfransförlängning
♥ Behandling från nyutbildad

Gellack fr. 99kr och nagelförlängning fr.
149kr.

♥ För behandling av nyutbildad, boka på

SUSHI K
Tel. 031–52 91 99

♥ Take Away!
♥ Öppettider:

Mån–Fre ............................................ 11–20
Lör ..................................................... 12–20
Sön .................................................... Stängt

♥ Håll avstånd.

Vi har handsprit.

bokadirekt.se/places/afrodite-beauty--16401

HEMKÖP

SELMAS PIZZERIA

FRANSKA SKAFFERIET

hemkop.se

Tel. 031–58 22 18

Tel. 031–77 43 900

♥ Klubbpris – 5:-/st

Sill, Garant, flera sorter
(220/110-220g) Max 3 köp/hushåll/vecka 51

♥ Öppettider, alla dagar 7–22
♥ Priserna gäller v 51, 2020 med reservation
för ev slutförsäljning och tryckfel. Lokala
avvikelser kan förekomma.

♥ Take Away!
♥ Öppet:

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

♥ Samma goda smak och kvalitet sedan 30 år

♥ Take Away!
♥ Kök & Catering
♥ Lunch, öppet måndag – fredag 11 – 15
♥ info@franskaskafferiet.se

tillbaka!

♥ Välkomna!

SALONG INFINITY

MJ GULD

SELMAS OPTIK

Tel. 031 - 52 43 00

Tel. 031–52 18 30

031-28 80 00

♥ Vi håller avstånd, använder varannan stol och
har visir på oss, allt för er och vår trygghet.

♥ Boka tid på salonginfinity.se
♥ Varmt välkomna önskar Hilda, Sofia, Rickard,
Sandra och Barbro!

♥ Fina smycken till jul från Edblad
♥ Guld köpes!
♥ Batteribyte från 80kr!
♥ Öppet mån-fre 10-18, lör 10-14
♥ Handla tryggt hos oss!

Håll avstånd och var rädda
om varandra. Välkomna och god jul!

♥ Boka tid säkert på tel. 031-28 80 00.
♥ Drop-in synundersökning torsdagar.
♥ Fortsatt Gratis Synundersökning av

Leg. Optiker (gäller vanlig synundersökning
för glasögon).

♥ Just nu många snygga, nyinköpta bågar till
fina julpriser.

♥ Selmas Optik önskar God Jul och Gott Nytt År!

PÄRLA PIZZERIA

BLOMGÅVAN

FISKHUSET

Tel. 031–58 34 84

031-742 79 00

031-58 10 79

♥ Take Away!
♥ Öppet:

♥ Du vet väl att du kan hämta dina varor

♥ Du kan betala med swish: 123629767.
♥ Om du vill servar vi dig utanför butiken.
♥ Vi har hemleverans.
♥ Vi använder visir i butiken, vi håller avstånd,

♥ Ring oss så hjälper vi dig. Vi vill att du ska

031-7427900. Eller mail: blomgavan@hotmail.com

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

♥ Varmt välkomna!

♥ Du kan beställa blommor hos oss per telefon,

handsprit finns tillgängligt, endast 4 kunder i
butiken samtidigt.

♥ Vi önskar er alla en fin och kärleksfull jul!

selmalagerlofstorg.se |

på utsidan av butiken?

känna dig trygg när du handlar på Fiskhuset!

♥ En annorlunda jul i dessa konstiga tider,

MEN VÅRA SILLAR BESTÅR! Låt god mat
förgylla din jul.

♥ Se öppettider, utbud och

kontaktuppgifter på fiskhuset.se

fi @selmalagerlofstorg

GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg
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KYRKOSPALTEN

Juletider
Ringen, i klockor, ja ringen. När
juldagsmorgon glimmar. Stilla natt.
Många är julsångerna som vi älskar.
Under advents- och jultiden brukar
kyrkorna vara välbesökta. Vi söker
gemenskap, närhet, längtar efter att få
återuppleva barndomsminnen, längtar
efter att för ett ögonblick glömma livets
jäkt och bekymmer.
I år är allt annorlunda. Inga välfyllda
kyrkor, ingen trängsel i julhandeln, inga
luciatåg, inga julkonserter, inga stora
kalas. Märkligt och förvirrande, som om
någon har stannat tiden.
Var och en får ta ställning: Vad är
viktigt, viktigast för mig? Den som
bestämmer sig för hälsan förbereder sig
på jul utifrån det. Den som bestämmer
sig för familjen eller vännerna tar ett
annat beslut. Den som helst vill resa bort
får antagligen hitta ett alternativ.
För Maria och Josef var det viktigaste
att hitta ett ställe att vara på när
Jesusbarnet skulle födas. Helst hade
de velat vara hemma, eller åtminstone
i ett hotell eller en sjukstuga. De fick
ha fördrag med ett skjul, ett stall. Inte
rent, inget varmt och rent vatten, ingen
barnmorska, men det var i alla fall varmt.
Herdarna på fältet som vaktade sina
får var antagligen trötta och hungriga,
kanske lite uttråkade, kanske frös de
i denna heliga natt. Vad var viktigt för
dem? Vad drömde de om? Jag tror att de
längtade efter en bättre värld. De ville
leva i en värld där det fanns rättvisa,
där det fanns tillräckligt med mat, där
det fanns medicin, där det fanns tid och
möjlighet att inte bara arbeta utan också
vara med dem som de älskade, med tid
att leka med barnen.
Också denna första jul var mycket
annorlunda. Inget var som det skulle
varit. Men det blev jul. Jesus föddes.
Änglarna kom med bud om att frälsaren
var född. Deras sång spred hopp och
tillförsikt om en bättre värld som var på
gång att bli verklighet.
Att världen blir bättre och bättre
önskar sig de flesta människor, här i
Backa, i Kärra och på Hisingen, lika
väl som i resten av världen. Alla önskar
vi oss och varandra frid och fred, ett liv
utan hot och våld, ett samhälle där det
finns mat och bostad, skola och medicin
för alla, och ett liv fullt av kärlek och
omtanke.
Det blir jul också i år. Och
kyrkklockorna ringer. De kallar till bön
och gudstjänst. De sprider hopp och ett
löfte om framtiden.
En fin adventstid och God jul
önskar
ANDREA SCHLEEH
KYRKOHERDE I BACKA PASTORAT

Även små
annonser syns!
Boka din:

Leif Martinsson,
0733–48 72 14
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 Utnämningen från HUI Research är gjord med tanke på hur
våra liv förändrats sedan coronapandemin drabbade oss.

Stormköket
är årets
julklapp 2020

– 2020 har ju verkligen varit ett år då
vi har förändrat våra beteenden i hur vi
träffas och vi har vistats alltmer ute i naturen för att kunna träffa våra nära och
kära, Sophie Nilsonne, analytiker vid HUI
till Aftonbladet.
HUI motiverar julklappen genom att
skriva att utomhustrenden har accelererat
och besöken på vandringsleder och fjälltoppar har slagit nya rekord.

”Semestern blev till svemester och restaurangmåltider med vin ersattes med
stormköksmiddag och termoskaffe. 2020
var året då svenskarna återupptäckte den
svenska naturen och stormköket representerar därför den, på många sätt märkliga,
tid vi lever i.” skriver de i ett pressmeddelande.
B/K

Grattis
till Selma
Lagerlöfs
Center
 Selma Lagerlöfs Center vann
anrika Design S – Swedish Design Awards 2020 i kategorin Inredningsarkitektur.
Huset är byggt med fokus på återbruk - materialmässigt och möbelmässigt. 92 procent av
inredningen är av återvunnet material. Ansvariga för formgivningen är White Arkitekter.
Ur juryns motivering: ”Den återvunna inredningen på Selma Lagerlöfs center är mer än
en interiör i en byggnad. Projektet sänder en
tydlig signal in i samtiden och stakar ut den
fortsatta vägen för både en hel bransch och
för samhället.
Juryns motivering:

Den återvunna inredningen på Selma
Lagerlöfs center är mer än en interiör i en
byggnad. Den förkroppsligar cirkulära materialflöden genom ett konsekvent och kreativt
omtänk, och visar hur välkomnande och attraktiva interiörer och miljöer kan åstadkommas med 92 % återbruk – ett konststycke
idag. Med en färgtonalitet som vågar ta
plats, knyts variationerna samman i det återvunnas former och uttryck. Projektet sänder en
tydlig signal in i samtiden och stakar ut den
fortsatta vägen för både en hel bransch och
för samhället.
B/K

Extra bidrag till bidragsgodkända
föreningar på grund av Covid-19 2020!
 Idrotts- och föreningsnämnden har beslutat att fördela ytterligare 40 miljoner till Göteborgs föreningsliv för att underlätta under pandemin.
Samtliga bidragsgodkända föreningar
som beviljats aktivitetsbidrag, lokalbidrag
och särskilt driftsbidrag under 2020 ska få
extra bidrag utbetalda i slutet av december
2020.
• Alla föreningar som beviljats lokalbidrag 2020 får ett extra lokalbidrag till.•
Alla pensionärsföreningar som beviljats

aktivitetsbidrag 2020 får både vårens och
höstens summa igen.
• Alla barn- och ungdomsföreningar som
beviljats aktivitetsbidrag för våren 2020 får
vårens summa igen.
• De föreningar som har särskilt driftsbidrag för sina anläggningar får en extra
summa.Efter idrotts- och föreningsnämndens

sammanträde den 15 december påbörjas
utbetalningarna av bidragen.OBS! Detta
sker automatiskt och föreningarna behöver
inte göra någonting.
B/K

KÄRRA CENTRUM
Handla julsäkert i Kärra Centrum! Hos många av verksamheterna
i Kärra kan du handla på ett bra och säkert sätt. Handla ansvarsfull och
tänk på att hålla avstånd, tillsammans håller vi torget levande.
God Jul önskar handlarna i Kärra Centrum!

FOLKTANDVÅRDEN

KÄRRA CAFÉ & KONDITORI

Tel. 010–441 81 70

Tel. 031–57 59 90

♥ Ta hand om ditt leende under

♥ Swisch / Take away / Handla utanför

♥ Borsta tänderna med två centimeter

♥ Förbeställ på mail och vår Facebook
♥ Vi är inte fler i butiken och vi ser till

Jul & Nyår!

flourtandkräm två gånger om dagen
och glöm inte att låta din tänder vila
minst två timmar mellan måltiderna.

♥ God Jul och Gott nytt önskar

butiken / Paketinslagning

att hålla avståndet.

ICA SUPERMARKET KÄRRA
Tel. 031–57 73 70

♥ Genom enkla saker som att hålla

avstånd, julhandla i god tid och
handla ensamma så kan vi alla bidra
till minskad risk för smittspridning.

♥ Det finns alltid sprit i affären som vi

Det är enkla sätt att ta sitt
samhällsansvar och det vill vi
uppmuntra till, så mycket vi kan.

♥ Extra Julerbjudande:

Vi vill ju att julen ska vara trygg och
när vi handlar med hänsyn blir julen
tryggare. För alla.

uppmanar våra kunder att använda.
Vi städar ofta och försöker säkra
hygienen i lokalen.

Folktandvården Kärra!

Smörgåstårta räk & lax - 55 kr per bit
Ord pris 62kr per bit.

BLOMMIGA BUTIKEN

CANDY

KÄRRA PIZZA & GRILL

Tel. 031–57 17 46

Tel. 031–57 99 88

Tel. 031–57 40 30

♥ Handla säkert hos oss i jul!
♥ Mån-Fre 10-19 • lör-sön 10-15

Julafton 10-13 • Juldagen och
Annandagen Stängt • Nyårsafton 1015 • Nyårsdagen och 2 januari Stängt
6/1 Stängt

♥ Välkomna in till oss önskar

tomtenissarna Emma, Marie,
Sara och Sofia

♥ Köp andelar på Candy.
♥ Nu är alla fotbollsligorna igång!

Vi kommer att ha andelar varje dag
på Stryk, Europa och Topptipset.

♥ Hos oss handlar du säkert!

♥ Öppettider:

Mån–Tor .............................. 11–21
Fre ....................................... 11–22
Lör ....................................... 12–22
Sön ....................................... 12–21

Vi har avståndspekare och handsprit
i butiken.

♥ Öppet alla dagar – Välkomna in!

♥ Följ oss gärna på Instagram
@blommigabutiken

KÄRRA KÖK & BAR

KÄRRA HÅRTEAM

APOTEKSGRUPPEN

Tel. 031–57 59 00

Tel. 031–57 18 99

Tel. 031–57 18 40

♥ Veckans erbjudande – Ny rätt varje
vecka!

♥ Öppet Må stängt • Ti–To 16–22 • Fr
16–01 • Lö 13–01 • Sö 13–21

♥ Välkommen!
♥ Set, Eva-Lena och Lena
♥ Mån-Fre 09.30-18.00

♥ Tel: 031–57 59 00
♥ Vi finns på Facebook!

Lördag 09.00-13.00

♥ Välkommen!
♥ Kärra

031-57 18 40

♥ Tuve Torg

073-441 67 92

♥ Mån-Fre 08-19

Lördag 10-14
www.apoteksgruppen.se

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG
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Padelfeber råder i landet
Nu öppnar Padel United i Bäckebol

Stefan ”Pinge” Jungegård. Foto: www.
backadalen.nu

IBF Backadalens
Stefan ”Pinge”
Jungegård

En fantastisk föreningsmänniska
Under december passade
Hisingsidrottens nätverk på att
hylla en fantastisk föreningsmänniska, IBF Backadalens
Stefan ”Pinge” Jungegård som
här svarar på några frågor.

Vad är det bästa med föreningslivet?

Att vara med och engagera sig i en verksamhet som
bygger på ideella krafter utan
eget vinstintresse. Att vara
delaktig i att utveckla en verksamhet och se glädjen hos
alla ungdomar som får bedriva sin idrott genom alla föreningar med dess fantastiska
ledare och förtroendevalda.

Vilket är ditt bästa idrottsminne?

När IFK Göteborg vann
UEFA Cupen 1982.
Inom innebandyn var det
när vår förenings (IBF Backadalen) spelare Anders Hellgård, valde att sluta med
ishockeyn och satsa fullt ut
på innebandyn. Fantastiskt
att därefter fått följa hans resa
från Backadalen till Pixbo
Wallenstam och vidare till
landslaget och också utsedd
till en av världens bästa innebandyspelare genom tiderna.

Vem i föreningslivet skulle
du vilja hylla?

Kan inte välja någon utan
vill istället hylla samtliga fantastiska föreningsledare och
förtroendevalda personer ute
i våra klubbar som ideellt
lägger ner en otroligt massa
tid på att utveckla föreningar
och lag som kan fostra våra
barn och ungdomar att bli
inte bara bra spelare utan
även får lära sig att fungera
i grupp och visa hänsyn och
ta ansvar!
Ett stort HURRA till er alla!
Ni/vi är ovärderliga för samhället och framtiden.
Hisingsidrottens
nätverk
tackar Pinge för det engagemanget.
Backa/Kärra Lokaltidning
och många andra kan bara
stämma in.
B/K

 Padelsporten har blivit mäkta populär i Sverige. Såväl nya hallar som
fler spelare har ökat lavinartat de senaste åren. I december öppnar Padel
United Bäckebol på Transportgatan
37 med 15 banor. I januari öppnas ytterligare 17 banor i tvillinghallen på
Transportgatan 17.
- Det känns oerhört spännande med
öppningen här i Bäckebol, ett område med stor potential som vi tror
mycket på, säger en av ägarna Rikard Hellqvist.
Att det råder padelfeber i hela landet är utom
allt tvivel. Sporten passar dom flesta och är väldigt
kul att spela. Behovet av fler hallar är stort. Det är
en av anledningarna till att Padel United öppnar
i Bäckebol. - Jag och min bror är helfrälsta på att
spela padel och vi upptäckte snabbt att det oftast
var fullbokat i hallarna där vi höll till och då
anade vi att det såg likadant ut i övriga Sverige.
Precis så såg det ut. Brist på hallar är det och fler
aktörer är på väg in på marknaden med att bygga
padelhallar. Padel United i Bäckebol är en av dom.
- Padel växer enormt och jag är övertygad om
att vi ligger rätt i tiden med den här satsningen i
Bäckebol.
Inför öppningen i Bäckebol jobbas det för
högtryck för att iordningställa allt. Här finns
förutom banor i världsklass, även en shop med
allt du kan tänka dig i form av padeltillbehör,
drick, bars, hyrrack och bollar samt en lounge. Ja,
allt man behöver för att trivas och få spela padel.
Padel United Bäckebol vänder sig till alla, Unga
som äldre.- Det finns inga begränsningar utan hit
är alla hjärtligt välkomna, säger Rikard.
När det har rullat igång i Bäckebol finns planer
på att ordna tävlingar och andra arrangemang.- Vi
har stora möjligheter med två stora perfekta lokaler
med massor av padelbanor och andra utrymmen

som det går att göra intressanta saker med för
kunderna, säger Rikard.
Varför just Bäckebol?
- Fastighetsbolaget Castellum hade två lokaler
här som passade utmärkt för just padel. Viktigt var
också att takhöjden (12 meter( var rätt så det var
inte så mycket att fundera på utan vi slog till på
båda lokalerna, säger Rikard.
32 banor är mycket. Finns det underlag för det?
- Ja, vi tror stenhårt på att det finns gott om kunder i närområdet och även utanför. Läget i Bäckebol
är ganska unikt med IKEA och Bäckebol köpcenter
som dragplåster.
En annan viktig faktor är att det finns gott om parkeringsutrymme och det är gratis att stå där. Tar man
inte bilen så fungerar det utmärkt att ta bussen som
stannar på Transportgatan väldigt när Padel United.
Med Padel United i Bäckebol så ökar möjligheterna till att fler får möjligheter att spela på banor
i världsklass.
Nämnas ska att alla banorna blir panorama med
mondogräset som används på WPT.
Räkna med att det blir padefeber i Bäckebol framöver.
LEIF MARTINSSON
För mer information och bokning:
www.matchi.se

FAKTA
Padel i korthet
Padeltennis – eller bara padel – är en sport
på snabb frammarsch. Padel spelas på
en 10 x 20 meter stor bana med ett nät i
mitten och tre meter höga väggar runtom
banan.
Spelet inleds med en serve, där spelaren
studsar bollen i marken och slår ett underarmsslag som ska landa i rätt ruta. Därefter
är spelet igång. Spelaren kan sedan välja
om den vill slå bollen på volley eller låta
den studsa. När bollen studsat i marken
kan den dessutom studsa i väggen innan
den returneras till motståndaren. Skulle bollen däremot slå i väggen innan den studsat
i marken är den ut och därmed död. Spelet
pågår till dess att bollen studsat två gånger
i rad på banan eller en spelare slagit ut
eller i nät.
Padel spelas i dubbel och poängräkningen
är samma som används i tennis; 15, 30,
40 och game. Sex games utgör ett set och
de flesta matcher spelas i bäst av tre set.
Antalet padelbanor i Sverige ökar snabbt.
Mer information:www.padeltennis.se

Folkspels vd:

ISTVAN
– EN RIKTIG
HJÄLTE
 Det finns eldsjälar överallt i vårt
föreningsland.
Sedan har vi ideella personer som
det är svårare att sätta ord på.
Som Istvan Hanyecz – en enastående och unik vardagshjälte.
Sedan i våras har ideella Folkspel en utmärkelse som
heter Månadens Föreningshjälte. Den ingår i Årets Eldsjäl, då vi varje vår anordnar en gala där Årets Eldsjäl i olika kategorier utses och välförtjänt får skina för en kväll.
Naturligtvis är alla som från början är nominerade unika ledare och vardagshjältar. Men det finns
givetvis hur många ytterligare som helst, vilka aldrig eller sällan får den uppmärksamhet de förtjänar.
Sedan vet jag att stå i centrum inte är deras drivkraft i sammanhanget. Deras belöning är att göra
något meningsfullt och viktigt för andra.
Med Månadens Föreningshjälte vill vi åtminstone
lyfta fram några fler och de som hittills tilldelats utmärkelsen är fantastiska förebilder var och en för sig.

Hjälten Istvan Hanyecz.

Med allt vad det innebär från tvätt till att sälja lotter.
Föreningen uppskattar att Istvan lagt ner 25 000 ideella
timmar på sin klubb. Lek med tanken att priset för de
ovärderliga insatserna landar på 200 kronor i timmen.

Folkspels vd Hans Sahlin. Foto: www.folkspel.se

Sedan kan jag inte låta bli att känna lite extra för
den herre som utsågs i november.
Snart 74-årige Istvan Hanyecz kom till Sverige
från Ungern i början av 90-talet och är nu, tillsammans med hustrun Etelka, på väg hem till sitt moderland. Genom åren har han betytt allt för göteborgsföreningen Kärra KIF.

Hur mycket det blir totalt?
Fem miljoner kronor…
Nu är Istvan som sagt en engagerad eldsjäl utöver
det vanliga, en sådan tar inte betalt…
Vi ska också ha med oss att denna hjälte har en
medfödd polioskada och har genomgått en tuff
strålbehandling mot cancer.
Inför avresan skickade Istvan en hälsning till oss
på Folkspel för den i sammanhanget blygsamma
uppskattning han fått.
Det är vi som å föreningslivets vägnar ska tacka
för allt du bidragit med.
HANS SAHLIN, VD FOLKSPEL
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Fullknökat med grymt goda sillar!
Handskalade räkor 280g

!
PASSA PÅ

98:- (ord pris 119:-)
Egengravad lax

i bit 39,90 kr/hg | skivor 49,90 kr/hg
Norra Europas godaste Janssons frestelse...

49:-

Lutfisk

99:-/kg
Varmrökt lax - rökt på Selma Lagerlöfs torg!
Sweet chili/sesam eller julig apelsinsmak

39,90 kr/hg

Vi gör vad vi kan för att du ska kunna handla tryggt även i dessa märkliga tider. Vi begränsar antalet kunder som är inne i butiken
samtidigt. Ett beställningsformulär finns på vår hemsida eller att hämta i butiken, och möjligheten att hämta utanför butiken finns
för den som inte vill gå in. Med god mat och råvaror av fin kvalitet hoppas vi att det kan bli lite julstämning även i mindre sällskap!
Glöm inte bort nyår i julstressen. Årets nyårsmeny är så fin, och kan beställas till 2 personer eller fler.

Selma Lagerlöfs torg

Öppet: v51 tis–fre 10–18, lör 10–15 • v52 mån–tis 10–18, ons 9–18 • 24–28/12 Stängt • v53 tis-ons 10-18, tor nyårsafton 9–13
Ordinarie öppettider: tis–fre 10–18, lör 10–15

FISKHUSET.SE

SELMA LAGERLÖFS
TORG

STENUNGS
TORG

ICA MAXI
TORSLANDA

19-20 DEC

hjälper vi dig att slå in
fina julklappar när du
handlar hos oss

HANDLA MED OMTANKE
backebolcenter.se
INREDNING I MAT I HEM & TRÄDGÅRD I ELEKTRONIK
ZOO I SKÖNHET I KLÄDER & SKOR I SPORT & FRITID

FISKVAGNEN
PÅVELUND
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Stadsdelsförvaltningen
Norra Hisingen ett minne
blott när Göteborgs Stad
får ny organisation 2021
Vid årsskiftet 2020/2021 får Göteborgs Stad
en ny organisation. Stadsdelsförvaltningarna och
social resursförvaltning ersätts med fackförvaltningar. Du som får stöd och service idag kommer att fortsätta få det som vanligt efter årsskiftet.
Verksamheterna finns kvar för dig och flyttar inte.
Under omorganisationen är det ledning
och administration som flyttar till nya huvudkontor. Verksamheterna som ligger i de olika
stadsdelarna idag kommer att vara kvar.
Syftet med omorganisationen är att på sikt
kunna skapa en mer likvärdig och effektiv välfärd. Oavsett förutsättningar, bakgrund och
var i kommunen man bor, ska människor få
en god och likvärdig service.
Stadens medarbetare kommer att ha samma telefonnummer efter årsskiftet som de har
idag. E-postadresser kommer dock att ändras.
Du kommer att kunna nå dem på deras gamla
e-postadress fram till slutet av april 2021.
När stadsdelsförvaltningarna ersätts av
fackförvaltningar, kommer du precis som tidigare kunna vara delaktig i frågor som rör
dig i din vardag. Du hittar mer information på
goteborg.se/paverka.

Göteborgs stads nya förvaltningar
De sex nya förvaltningarna utgår från målgrupper som har behov av stadens tjänster:
• Förvaltningen för funktionsstöd
• Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
• Socialförvaltningen Centrum
• Socialförvaltningen Hisingen
• Socialförvaltningen Nordost
• Socialförvaltningen Sydväst

Vissa verksamheter kommer att
föras över till fackförvaltningar
som redan finns idag:
• Medborgarkontoren förs över
till förvaltningen för konsument- och medborgarservice
• Kulturhusen förs över till kulturförvaltningen
• Kulturskolan förs över till grundskoleförvaltningen
• Tillståndsenheten förs över
till miljöförvaltningen

Stora delar av de som arbetar inom området
måltid, lokalvård och vaktmästeri förs över till
grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen

De sex nya förvaltningarnas huvudkontor kommer att ligga på
dessa adresser:
• Nämnden för funktionsstöd, huvudkontor: Selma Lagerlöfs torg 2
• Socialnämnden Centrum, huvudkontor: Skånegatan 9A
• Socialnämnden Hisingen, huvudkontor: Vågmästaregatan 1A
• Socialnämnden Nordost, huvudkontor: Förstamajgatan 2A
• Socialnämnden Sydväst, huvudkontor: Zirkongatan 7
• Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, huvudkontor: Zirkongatan 7

Inflyttning till huvudkontoren sker första kvartalet 2021. Stadsdelskontoren kommer inte
att finnas kvar.

Mer information

Vill du veta mer om omorganisationen? goteborg.se/nynamndorganisation2021
Källa: Göteborgs stad.
B/K

Fr v Jessica Andersson, P4 Göteborgs reporter och Camilla Wikander.

Göteborgs Stads resursförvaltning
gör ett viktigt arbete med
dopingsförebyggande insatser
 Resursförvaltningen har sedan flera år startat upp ett lokalt dopingsförebyggande arbete i Göteborg,
där fokus är att förebygga personer som börjat att använda dopningsmedel.
Metoden handlar om 100 procent ren
hårdträning.
- Vi har en samverkansgrupp som träffas cirka 5-6 gånger om året och som består
av representanter från Idrott och förenings
förvaltningen, Kristinedal, Fysiken, Fitness
24 Seven, Friskis och Svettis, Nordic Wellnes, samt Mini-Maria från behandlingsgruppen, säger Jessica Andersson utvecklingsledare ANDTS-förebyggande, Social utveckling/
Kunskapskällar`n.
Det som är speciellt med detta arbete är att
det även bedrivs nationellt och att initiativet
kom från gymkedjorna att man ville göra vad

man kunde för att gymmen skall vara så hälsosamma och trygga som möjligt.
Arbetet består i att gymmen skall ta ställning i att de inte vill att någon besökare skall
dopa sig, ha en drogpolicy och handlingsplan,
samt utbilda personalen i frågan.
- Vi har en grundutbildning som vi kör varje år, där även kosttillskott ingår som en del i
utbildningen.. Sedan erbjuder vi även en fördjupningsutbildning, säger Jessica.
Gymmen som har tagit ställning, har en
policy och handlingsplan samt skickar personal regelbundet på utbildning bli diplomerade
enligt metoden 100 procent ren hård träning.

I dagsläget är Kristinedal, Fysiken och
idrotts- och föreningsförvaltningen alla gym
diplomerade. Fitness 24 seven har ca 6 st gym,
friskis och Svettis har 4 st och Nordic Wellnes
är på väg att ha ett av deras gym på Backaplan
diplomerad.
Tanken är att alla som är med i samverkansgruppen skall bli diplomerade så fort de uppfyller kraven.
SATS, Omnia hälsoklubb är även med i vår
samverkansgrupp.
- Gymmen som är med i vårt arbete gör ett
fantastiskt arbete och är mycket kunniga.
B/K

Framtiden Byggutveckling tar första spadtaget för
550 hyresrätter längs Litteraturgatan i Selma stad
 Framtiden Byggutveckling har gett Betonmast uppdraget att bygga kvarter 5 längs med Litteraturgatan i Selma stad, Backa. Det blir starten på den stora omvandling som kommer pågå fram till 2026
där en trivsam kvartersstad med tydlig grön identitet och stadsmässig karaktär kommer växa fram. I
det här första kvarteret byggs ett kombinerat parkeringshus med hyresrätter ovanpå. Byggstarten beräknas till början av 2021.
På uppdrag av Framtiden Byggutveckling
kommer Betonmast att bygga de första hyresrätterna i kvarter 5 vid Litteraturgatan i
Selma stad. Längs med Litteraturgatan kommer en trivsam kvartersstad med tydlig grön
identitet och stadsmässig karaktär växa
fram. Totalt kommer ca 550 hyresrätter med
storlekarna 1-5 rum och kök byggas under
perioden 2020-2026 i åtta kvarter. Det
blir även verksamhetslokaler, mötesplatser,

insprängda parkytor och gröna kvartersgårdar. Kvarter 5 är först ut med ett kombinerat
p-hus och bostäder ovanpå och byggstart
sker i början av 2021.
”Vi ser verkligen fram emot att starta
byggnationen och skapa mer liv och rörelse längs med Litteraturgatan i början på
2021. Selma stad fortsätter växa med 11
kvarter och vi tillför ännu fler bostäder till
göteborgarna”, säger Anna Wetterberg,

projektledare på Framtiden Byggutveckling.
Poseidon kommer att äga och förvalta
de färdigställda hyresrätterna i åtta kvarter
vid Litteraturgatan. Totalt byggs elva kvarter
och Egnahemsbolaget bygger över 200
bostadsrätter i tre kvarter.
B/K

Vi på Norra Hisingen önskar en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!
Livslust

Tuve träffpunkt

Vi finns på Selma Lagerlöfs
torg fredagar kl.11–13,
ej röda dagar.
Livslust står hela vintern
ute på Selma Lagerlöfs torg.
Kom och ta en pratstund så att vi
får se varandra och andra.
Ta på er extra varma kläder.
Vill ni ut och gå i grupp så kör vi
igång promenadgrupper efter
helgerna.
Förslag på tid: tisdagar och
torsdagar klockan 11. Anmälan till
Livslust. God Jul och Gott nytt roligt
år önskar vi er alla. Gun och Lena på
Livslust, tel 031-366 90 97,
031-366 91 70

Råd och stöd
Anhörigstöd
Vi erbjuder information, vägledning
och stödsamtal. Susanna har
semester 28, 29 och 30 december.
Kontakt: 031-366 97 73
susanna.engqvist@aldrevardomsorg.
goteborg.se

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

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

Tack till alla volontärer och besökare.
God jul och gott nytt år och var
rädda om er och varandra önskar
Tuve träffpunkt.

Backa Brunnsbo
Mötesplats
Vi önskar våra volontärer och
besökare God Jul och Gott nytt år.
Vi återkommer i januari med uteaktiviteter.

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

Medborgarkontoret
Här får du svar på dina frågor om
kommunens verksamheter. Efter
årsskiftet byter Medborgarkontoret
på Selma Lagerlöfs Center namn till
Medborgarkontoret Backa.
Öppettider: Medborgarkontoret
håller öppet fram till den 23 december med ordinarie öppettider. Stängt
över jul och nyår. Öppnar återigen
den 7 januari. Under jul- och nyårshelgerna flyttar Medborgarkontoret till Hjalmarstugan i Backa Röd,
adress Blendas gata 47–49. Öppet
den 28–30 december samt den 4–5
januari mellan klockan 10–16. Sedan
under våren öppet varje tisdag.
Med reservation för ändringar.

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

Backa bibliotek
Öppet: Måndag kl. 10–19, tisdag
kl. 10–17, onsdag, torsdag kl. 10–19,
fredag kl. 10–17, lördag kl. 11–15,
söndag stängt. Under jul- och nyårshelgerna alla röda dagar stängt.

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

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

Kärra bibliotek
Öppet: Måndag kl. 10–19, tisdag
kl. 10–17, onsdag kl. 10–16, torsdag
kl. 10–19, fredag kl. 10–16, återlämningslåda finns i Candy, Kärra
centrum 8.
Under jul- och nyårshelgerna
stängt: 24, 25, 31 december,
1 och 6 januari.

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

Titta på film

Tuve bibliotek
Tuve bibliotek öppettider under jul
och nyår: Måndag 28 dec. kl. 10–19,
tisdag 29 dec. kl. 10–17, onsdag 30
dec. kl. 10–17, måndag 4 jan. kl. 10–19,
tisdag 5 jan. kl. 10–17, torsdag 7 jan.
10–19, fredag 8 jan. kl. 10–15.
Besök inte biblioteket i onödan.
Hämta och lämna dina lån skyndsamt. Lämna dina lån i vårt bokinkast. Just nu har vi inga förseningsavgifter. Använd våra digitala
tjänster. Läs e-böcker, lyssna på
ljudböcker och se strömmande film,
goteborg.se/lanadigitalt.

Fixartjänst
Fallförebyggande service för dig
över 67 år för din egen säkerhet.
Tjänsten är avgiftsfri, men du får själv
stå för eventuella materielkostnader.
Ring Thomas
på: 031-366
97 60 så kan
han svara på
hur han kan
hjälpa dig.
Telefontid:
måndag, tisdag, torsdag
och fredag
08.30–10.

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

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

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

Kontakt: 031-366 80 07 eller
medborgarkontoret@norrahisingen.
goteborg.se

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

Norra Hisingen
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Informationstavlan på Selma Lagerlöfs Torg

Informationstavla på
Selma Lagerlöfs Torg
Nu har GöteborgsLokaler satt upp en informationstavla alldeles intill Hemköp och
hiss och trappuppgång. Här kan man enkelt
orientera sig om om hur man hittar allt på torget. Inom kor kommer det också att sättas upp
ytterligare en informationstavla på Fiskhusets
gavel som vetter mot Litteratursgatan.

Lusse på Selma Lagerlöfs Torg.

Livslust är på Selma Lagerlöfs Torg varje fredag för dom som vill ha en pratstund eller
bara fråga något eller vill ses en stund.
I fredags hade de ställt ut en skyltdocka
med lucia och så hade de med några extra lussekläder och Luciakrona och stjärngossemössa om någon ville ta på sig det och det
blev spontant och jätteroligt att några tog på
sig detta.
GöteborgsLokaler stod för julmusik och
Franska skafferiet ställde ut ett bord med kaffe
och pepparkakor för dom som gick förbi. Det
blev några som stannade till och folk kom och
gick hela tiden och många glada tillrop var
det. på
Bror och Reine som båda är 98 år var med
och lussade och sjöng luciasången.
B/K

Härlig julbelysning på Fiskhuset och flaggstängerna mot Litteraturgatan vid
Selma Lagerlöfs Torg.

B/K

Gropen vid Busslussen
i Kärra kommer tillbaka
Bussgropen i Kärra kommer att återplaceras, dock med en förskjutning på några
meter för att underlätta för busschaufförerna
att placera bussen rätt i samråd med västtrafik. Arbetet är planerat att vara klart i januari 2021. Övrig trafik som nyttjar denna
sträcka bryter idag mot trafikregler och föl-

jer inte den skyltning som finns på platsen,
vilket gör detta till ett polisiärt ärende. Vi
har prioriterat denna åtgärd och kommer
påbörjas inom kort, säger Kim Andersson,
planeringsledare Gata, Göteborgs Stad
Trafikkontoret
B/K

Läs e-böcker och
se strömmande
film helt gratis
Upptäck bibliotekens digitala tjänster!
Kom igång på goteborg.se/lanadigitalt
Behöver du hjälp? Chatta med oss på
goteborg.se/chattamedenbibliotekarie
eller ring 031-368 34 00.

Vi finns där du är
goteborg.se/bibliotek

Gropen vid busslussen i Kärra kommer
att återskapas.

Biblioteken
i Göteborg

Lussade på torget

I ÅR BLIR
NYÅRSAFTON
ANNORLUNDA.
Fira tillsammans med oss!

Kvällens programledare

Vi säljer Nyårsbingolotter från Lillekärrshallen!
EXTR AÖPPET:
30/12
Tisdag 29/12 och Onsdag
mellan 10.0 0 - 19.0 0

Stötta Kärra HF - Köp Nyårsbingolotter av oss!

KÄRRA HF:s Vänner nu uppe i fantastiska

121 790 kronor, stort TACK!
Välkommen att vara med!
Swisha till: 1236526339 och märk din
insättning med ditt namn.
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Julfest – På Judoklubben
Budo faller vi inte platt,
vi kastar om!
 De senaste femtioåtta åren har
vi alltid haft en julfest som avslutning på terminen och året. Därför
bestämde styrelse och tränarna
sig för att vi skulle ha en julfest
även det femtionionde året, trots
att det var ett pandemi år.
Vi flyttade vår julfest till det virtuella rummet
istället för klassiskt i vår dojo. De senaste åren
har vi ju fått dela upp julfesten i två omgångar
pga. platsbrist, vi har varit för många medlemmar för vår lokal. Detta problemet slapp vi år.
Som vanligt i julfesten körde varje grupp en
uppvisning, kast och fasthållningar från varje
grupp varvades med spex och skoj. Vi fick till
och med se ”Tik Tok” dans. Alla inslag spelades upp med julmusik i bakgrunden för att
hålla julstämningen på topp. Prisutdelningar
genomfördes veckan innan och filmades och
fotograferades. Detta blev sedan fina inslag i
julfesten. Klubbens ordförande omvandlades till
vår egna ”Arne Weise” i judodräkt och tomteluva, självklart inleddes eventet genom att han
tände julens ljus.
Eventet sändes som ett Live event via Microsoft Teams. Det var fantastisk roligt för oss i styrelsen och tränarna att se att vi hade flera hundra tittare som anslöt sig från hemmet, många
berättade att de hade laddat upp med ljus
och jul-fika.Härligt att vi på judoklubben Budo
kunde sprida lite judo-jul-glädje i dessa tider!
När vi summerar året 2020 så är det ett
mycket annorlunda och svårt år. Det har varit
svårt för oss inom judosporten, men vi på Budo
har vägrat att ge upp, vi har lyckats hålla igång
vår barn och ungdomsträning en stor del av
året. Vi har haft en målsättning under året att
inte ställa in någon träning utan vi har ställt om
till tex. utomhus träning, löpning, lekar, styrketräning utomhus, hinderbana, skidor, osv.
Så här i slutet av året när vi jobbar igenom
medlemmar och rapportering så kan vi med
glädje konstatera att vi har ökat antal tränanare
barn och ungdomar i föreningen under året,
detta trots att det är ett pandemi år. Verkligen
roligt, tack alla tränare och medlemmar för ert
arbete och stöd under året. Nu laddar vi om
för 2021 genom att önska God Jul och Gott
Nytt År.
JUDOKLUBBEN BUDO

Ida Reinholdsson bäst i Kärra mot HK Aranäs.

Linda Barkstens i Kärra 4 mål mot HK Aranäs.

Serieledning
trots förlust för
Kärras damer
Fram till 50:e minuten var matchen helt
öppen mellan topplagen Kärra HF och HK
Aranäs med ställning 20-20. Sen faller Kärra tyvärr på egna misstag och ett så bra lag
som Aranäs straffar en obönhörligt om man
inte är noggranna.
När domaren blåser av matchen så står
Kungsbackalaget som segrare med 27-21.
HK Aranäs var det bättre laget denna dag
men Kärra håller fanan ödmjukt högt trots
förlust. Det är bara att ta lärdom av saker
som var mindre bra denna match och arbeta med dem konsekvent framöver. Kärra
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7
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0
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OV Helsin-

går nu till juluppehåll som serieledare och
det ska de vara stolta över. Klart bäst i Kärra var fightern Ida Reinholdsson. Även Lina
Barksten och Emmie Svensson svarade för
fina insatser.
Målgörare Kärra HF: Ida Reinholdsson
5, Lina Barksten 4, Ella Larsson 4, Olivia
Sahlin 2, Emmie Svensson 2, Cissi Schön
1, Jennifer Johansson 1, Vanja Andersson 1
och Ebba Hansén 1
B/K

S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, +/- = Differens, P = Poäng

Förlust för Kärra HF:s
herrar mot Västerås/Irsta
När serien vände i herrallsvenskan tog Kärra emot VästeråsIrsta hemma i Lillekärrshallen. Det blev förlust med 26-24. Inte mycket
att säga om eftersom bortalaget hade ett lite
vassare spel än hemmalaget. I Kärra går plusbetygen till Tobias Jademan, Victor Olsson
och Simon Thorbjörnsson.
Kärra kan mycket bättre och får visa det i

Tobias Jademan

Simon Thorbjörnsson

nästa match då de möter Hammarby IF HF
(b) den 19 december.
Målgörare Kärra HF: Simon Thorbjörnsson
5, Tobias Jademan 4, Simon Källström 4, Isak
Boström 4, Leonard Gegaj 3, Victor Höghielm 2, Jonathan Berg 1 och Marcus Grüner 1.
B/K

Victor Olsson

Nu är ID.3 här.
Provkör en ny era.

Nu kommer ID.3, den första i en ny era bilar. Helt eldriven. Tyst, komfortabel och underhållande
på vägen. Lång räckvidd. Uppkopplade möjligheter utöver det vanliga. Assistanssystem som
hjälper dig att köra. Hög säkerhet. Låga driftkostnader och förstås maximal klimatbonus.
Plus en hel del annat som du upptäcker när du kör den.

ID.3. 100 % el, upp till 54 mil på en laddning.
Lease & Care – privatleasing från 3 495 kr/månad
inklusive service och 12 månaders betalskydd.
Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus).

Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Volkswagen Privatleasing 36
mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2020). Volkswagen Serviceavtal ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

DECEMBER 2020

 Kärra HF har fått en flygande start i deras projekt Kärra HF Vänner, där massor av
personer visat hur mycket föreningen betyder för så många.
- Vi har så här långt fått in 121 790:- och det är vi
jätteglada för, säger klubbchefen Magnus Björklund.
Kärra HF fortsätter kampanjen och ta du oxå chan-

sen att bidraga för att föreningen över tid ska hålla en
bra verksamhet!
B/K

Tipspromenad i Kärra på Annandag Jul
 På annandag jul anordnar vi tipspromenad och lotteri för att stötta Kärra Handbollsförening. I prispotten finns 24 presentkort sponsrade
av grymma lokala företag.
Du swishar 50 kr för att delta. De tre bästa i tipspromenaden vinner stjärnvinster, övriga presentkort lottas ut bland
alla som swishat. Du har alltså chans att vinna fina presentkort även om du inte vill/kan delta på själva promenaden.
• Dag: Lördag 26/12

Du har chans att vinna:
• Nordic Wellness: 1 x årskort, 3 x månadskort
• Ica Supermarket Kärra: 1 x 1000 kr, 2 x 500 kr
• I Love Pizza: 4 x 500 kr

• Klockan: 10-15

• Best Drive Tagene: 1 x Hjulskifte, rengöring och däckhotell för ett år

• Start & mål vid Lillekärrshallen

• Candy: 5 x 200 kr

• 50 kr/lott (Fler lotter = större chans att vinna)

• Kärra Kök & Bar: 1 x två valfria huvudrätter

• Swisha till 123 06 90 297 senast 26/12 kl 15.00

• Blommiga Butiken: 1 x 300 kr, 1 x 150 kr

Svarslappar och pennor finns vid flera olika bord vid starten. Du väljer själv starttid mellan kl 10-15 den 26/12. Den
tre kilometer långa promenaden kommer vara snitslad och
varje fråga kommer finnas i dubbel uppsättning med bra avstånd för att undvika trängsel.
Vinnarna kontaktas via telefon. Svaren och alla vinnare
redovisas på Kärra HF:s hemsida 30/12.

• Kärra Burgers: 3 x hamburgermeny
• Acapulco Padel & Club: 1 x banhyra

Vid frågor kontakta:
Caroline Portillo 0730-86 73 74
Jennie Rune 0736-27 05 42
B/K

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

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

Välkommen till oss!

www.awverkstad.se | Tel: 031-57 91 80
Adress: Tagenevägen 9 Hisingsbacka
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LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!
Tel. 0705-60 63 06

0,5 tim. 99:0,5 tim. 99:-

Boka tid
online
på3,45
www.variantbil.se
BIL, HUSBIL,
HUSVAGN
maxhöjd
3,45
m •• maxbredd
3,40 m
m •• maxlängd
maxlängd 10
10 m
m
maxhöjd
m
3,40
BOKA
ONLINE
/ maxbredd
DROP
IN
Boka tid online på www.variantbil.se

Miljövänliga färger

Lo

lt.se

oka

LiteL

Det här ingår:

maxhöjd 3,45 m • maxbredd 3,40 m • maxlängd 10 m

Ljungdahls färg
Även små
annonser syns!

SJÄLVTVÄTT
SJÄLVTVÄTT

0,5 tim. 99:- 1 tim. 175:- 1,5 ti
0,5 tim. 99:- 1 tim. 175:- 1,5 ti
1 tim. 175:- 1,5 tim. 250:- 2 tim. 300:1 tim. 175:- BIL,1,5
tim.
250:- 2 tim. 300:HUSBIL,
HUSVAGN

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

te

PASSA PÅ ATT TVÄTTA SJÄLV
INNAN PRISHÖJNING 2021!

4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
Det här ingår:
EGEN
UPPVÄRMD
HALL
4 DAMMSUGARE
4 VÄRME 4
4 TRYCKLUFT
STEGE 4 VATTENSLANG
4
HÖGTRYCKSTVÄTT
4 EL
✓ HÖGTRYCKSTVÄTT ✓ TRYCKLUFT ✓ EL
4 DAMMSUGARE
4 VÄRME
4 STEGE
4 VATTENSLANG
✓ DAMMSUGARE
✓ STEGE
✓ VATTENSLANG

Bäst i test!

i t
 Lk
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Boka din:
Leif Martinsson,
0708–48 72 14

HUSBIL
HUSVAGNBILAR BILAR
BIL K
BÖILPAERS KÖPES

Maxhöjd 3.45 m • maxbredd 3,40 m
maxlängd 10 m

KÖPES

VARIANTBIL
VARIANTBIL

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

ANPASSA DEN PÅ DITT SÄTT
LÄS MER PÅ FRONTBILAR.SE

N YA C U P R A
L E O N S P O R T S TO U R E R
e-HYBRID plug-in
KÖR FÖR ANDRA.
KÖR FÖR DIG SJÄLV.
PRIS FRÅN 374.900:-

Vi har alla två sidor. Den omtänksamma och den själviska. Det handlar om att
kombinera dem och hitta balansen. Gör dina ärenden i staden med upp till
66 km utsläppsfri körning på el. Låt sedan dina 245 hk sträcka ut på landsvägen
upp till 677 km. Nya CUPRA Leon e-HYBRID. Allt i perfekt harmoni.

(AVDRAG FÖR KLIMATBONUS EJ INRÄKNAD)

PRIVATLEASING FRÅN 4.390:-/MÅN*
CUPRA BETALSKYDD INGÅR 12 MÅNADER VID PRIVATLEASING**

CUPRA HISINGEN – TAGENEVÄGEN 32A – HISINGS KÄRRA – 031-577 400 – ÖPPET MÅ-FR 9–18, LÖ-SÖ 11–15
Förbrukning bl. körning 1,4 l/100 km, CO2-utsläpp 35 g/km. Beräknat på Cupra Leon SP e-HYBRID 2.0 TSI 245 hk DSG6. Räckvidd på el bl. körn. ca 52 km. Miljöklass EU6 AP.
Förbrukning samt CO2-utsläpp och räckvidd på el påverkas av bilens tillvalsutrustning. *Privatleasing 36 mån. baseras på max 3.000 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat
restvärde, rörlig ränta baseras på VWFS basränta. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. Uppl.- och admin.
avgift tillkommer. **CUPRA Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga.
Vi reserverar oss för ev. feltryck, ändringar och avvikelser. Gäller t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker.

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

Världens
bästa julklapp
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1599
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line
säkert on
TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3 TILLFÄLL

ORD PRIS 202

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 PRISMedlemskapet
5988KR aktiveras automatiskt
ORD PRISden
2999
KR
ORD PRIS 999KR
ORD PRIS 2988KR
28 februari 2021 om du inte sätter igång det själv tidigare.
Medlemskapet aktiveras automatiskt den 28/2 2021 om du inte sätter igång det själv tidigare. Mer info nordicwellness.se

