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BACKA / KÄRRA

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

MISSA INTE
UPPESITTARKVÄLLEN
JULEN HAR KOMMIT
TILL BACKA OCH KÄRRA
ALICIAS SENASTE ROLL
UTSPELAS I BACKA

KÄRRA STARTAR DAMLAG

JULKLAPPSINSAMLING
I KÄRRA

FOTO: TOMMY HOLL.

ÖPPETTIDER OCH TELEFON
Måndag – Fredag 11 – 21
Lördag – Söndag 12 – 21
Tel. 57 57 88

Pizzahuset önskar en
God Jul & Ett Gott Nytt År!
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LG Snickeri
& Måleri
Allt inom snickeri & måleri!
Tel. 0705-60 63 06

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

!

Bäst i test!

Utomhusfärgen NORDICA
EKO.

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

Boka din: Leif Martinsson 0708–48 72 14

fi @selmalagerlofstorg

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger
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Nu lackar det mot jul
 Ett år går i rasande fart. Det känns sådär och lite panik infaller. I varje fall hos mig. Vart tog
dagarna vägen? Vart tog sommaren vägen? Tycker inte alls det var längesedan jag satt på
bryggan i Hunnebostrand och njöt av vädret, havet och alla båtar.
Hur som helst nu stundar julen, en av våra allra viktigaste och
finaste högtider. Inte minst för alla barn som väntat så länge.
Viktigt att tänka på i allt firande med klappar och god mat är
på alla de som inte finns med oss längre. Glöm inte att skänka
dem en tanke. Inte heller på alla som sitter ensamma under
högtiden av flera orsaker.
Julmaten är för många det man ser mest fram emot under
julen. Det är lätt att förstå. Skinkan, rödbetssalladen, janssons
frestelsen, syltorna, sillen, prinskorven, köttbullarna, gröten,
julölen och snapsen är svårt att vara utan. Som alltid ät och
drick med måtta.
I årets sista nummer finner du som alltid lokal massor med
lokalläsning från Hisings Backa och Hisings Kärra.
Alicia Vikander Världstjärnan som är uppvuxen i Hisings
Backa startar upp en filmutbildning i Göteborg där bland
annat Skälltorpsskolan finns med.

Kärra KIF startar damlag. Det är efterlängtat.
Julklappsinsamlingen i Kärra är värd många applåder. Läs
mer om detta
Uppesittarkvällen är en given tradition. Missa inte artister
som Liamoo, uppvuxen i Backa och vann Idol 2016 och
deltog i Melodifestivalen två år senare, och Lisa Nilsson.
Ännu viktigare är förstås att du köper Bingolotter till den här
härliga kvällen. Då stöder du också våra föreningar som får ett
extra skönt tillskott.
Till sist:
Backa/Kärra Lokaltidning önskar läsare och annonsörer en
God Jul och Ett Gott Nytt År.
Vi ses i slutet av januari då första numret 2022 kommer ut.

Foto: Tommy Holl

LEIF MARTINSSON
Sommaren. Ett minne blott...nu väntar julen.
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BACKAKYRKA
BYGGDÅR1864

UNDERKONUNG CARLXVREGERING

Kyrkan öppen

illustration: julia högefjord åslund

På tröskeln till jul
Baka, handla, pynta, städa... Många förberedelser ska hinnas
med så här års. Änglakören i julevangeliet sjunger om julens
egentliga budskap: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden.
Välkommen till kyrkan för att lyssna och sjunga med.

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!
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

Du hittar julens gudstjänster i appen Kyrkguiden eller
på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/backapastorat
– skanna QR-koden för att komma direkt dit.

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

AKTUELLA ERBJUDANDEN 15/12–19/12
Med reservation för slutförsäljning.

Bäckebol

JULKLIPP!

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL

10k/kg

JULMUST I BACK
Apotekarnes.
Pant tillkommer.
Ord. pris 78:95/back.

CLEMENTINER
Spanien. Klass 1.

29)=
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PRINSKORV

Rydbergs/ Sverige.
400 g. Jfr-pris 49:75/kg.
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Stora Coop Bäcke
BÄST I TEST

NYBAKAT VÖRTBRÖD

Co kt jul

Bonjour. 480 g. Jfr-pris 31:28/kg.

J rit

10k/st

15k/st

RÖDA ÄPPLEN I JULPÅSE

Svenska. Klass 1.

Gäller 15–19/12 vid köp av andra
varor* för minst 500 kr.
Max 5 st leksaker per köptillfälle.

Fidi bjur:

50%
PÅ ALLA

Källa: Aftonbladet, december 2021.

J rit

FÄRSKA RÄKOR

Nordostatlanten Fo27.
Latin: Pandalus borealis.

49)=
/kg

MAX 1 ST/HUSHÅLL

KOKT/RIMMAD
JULSKINKA

Reservation
för slutförsäljning.

Sverige/Coop. Ca 1800-3200 g.

89k/kg

LEKSAKER

Erbjudandet gäller även barnkalasartiklar. *Gäller ej tobak, spel, lotter, receptfria läkemedel, presentkort och förmedlade tjänster. Vid köp av fler än 5 leksaker
dras rabatten på de 5 billigaste varorna. Reservation för slutförsäljning och
lokala variationer. Erbjudandet gäller enbart på Stora Coop, ej på coop.se

”Bra konsistens med
balans mellan saftighet
och torrhet. Smakar som
en julskinka ska och har
väl avvägd sälta.”

49)=
/kg
BISKOP OST

Sverige/Falköpings mejeri.
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Fritt forum

Selma Lagerlöfs Torg i julskrud. Foto: Selmas stad.
Kennet Johansson och Håkan Bredinge.

Julen på Selmas lyste upp

Trygghetsspalten Backa/Kärra

Firade in julen på Selma Lagerlöfs Torg, där det
var längesedan jag var. Blev helt betagen. Vilken fint torg det håller på att bli. Dagen till ära

firades julen in med massor av arrangemang.
Timmarna på torget kunde inte blivit bättre.

Tack för tomtarna

så plogade de upp stora vallar så att bilarna
inte kunde köra ut. Det har jag inte varit med
om tidigare. Det säger ju sig själv att så kan
man inte ploga. Kanske krävs det lite utbildning i plogning.

Den goda trenden när det gäller inbrott i bostad håller i sig. Fram till och med november har vi registrerat 67 stycken anmälningar
över området gamla Norra Hisingen. Jämfört med förra året så är det en minskning
från 109 stycken. Inbrott i bostad är beroende på många faktorer där det inte är helt
oviktigt om någon eller några notoriska inbrottstjuvar sitter frihetsberövade eller på annat sätt är frånvarande. Kanske har de hittat
andra marker att operera i eller om det kan
vara utländska ligor som har hittat andra försörjningsmöjligheter.
Totalt sett har brotten gått ner med cirka
10 % sedan motsvarande period förra året.
Alla brottskategorier har minskat. Kan vårat
arbete vara en del av detta blir jag glad, men
jag tror att det finns flera modeller för förklaring.
Man skall dock ha med sig att vissa brott
uppdagas först när vi gör en aktiv insats. Dit
hör narkotikabrott eller trafikbrott. Dessa
brott kan ske utan upptäckt om inte polis är
på platsen eller kommer dit. I en stadsdel har
narkotikabrotten ökat fyra gånger de senaste åren men det är helt avhängigt att vi har
gjort aktiva insatser efter tips från allmänheten men även efter erfarenheter i vardagen
eller analys av vilka personer som rör sig i
miljön.
Senaste tiden så har fenomenet med bedrägerier på nätet ökat. Vi har gått ut och
varnat för att man har tagit kontakt med
personer som gjort köp på internet. Falska
mail eller SMS har skickats ut och man uppmanas att klicka sig fram på eller till en fejkad adress. Mitt råd är helt enkelt att ha koll
på inkommande mail eller samtal och vara
skeptisk till avsändare som man inte känner
igen eller inte har haft kontakt med tidigare.
Uppfinningsrikedomen när det gäller nätbrott är oändlig och uppmaningen är att vara
försiktig och uppmärksam.
Kylan ställer till det
Nu när det har varit kyligt och kallt ute har
vissa ungdomar tagit chansen att värma sig i
offentliga utrymmen såsom bibliotek. Man
tar sig dessutom rätten att ladda sina el-cyklar på en mängd olämpliga ställen. Det blir
störande när fem till tio el-cyklar tas med inomhus och dessutom ställs upp på ett icke
önskvärt sätt. Ett ytterligare störande inslag
är de inte använder papperskorgar eller i vissa fall även demonstrativt häller ut dricka på
golvet eller slänger skräp där man sitter och
står. Jag vet att det är långt ifrån alla barn
som beter sig på detta sätt men icke desto
mindre är det viktigt att vuxna i olika roller vet hur de skall agera i dessa situationer.
Viktigt är även att vi vid normbrytande beteende reagerar och agerar och inte väntar
sig att någon annan skall göra det. Att agera
kan vara att synliggöra och medvetandegöra
så att rätt person eller sammanhang får en
chans att agera på rätt sätt. Att vänta och avvakta kan vara att i längden cementera före-

teelsen och då blir det än värre att komma
till bukt med problemen.
Misshandel på en buss i Backa
Utredningen efter misshandeln på en buss i
Backa fortlöper och en person är frihetsberövad och vi har en bra bild över vad som hände.
Det är förfärligt att något sådant kan hända
och vi får inte vänja oss, utan med kraft försöka hitta ett sätt att minimera risken för att
bli utsatt men att även se till att vi kan klara
upp brotten när de inträffat. Kameraövervakning är till stor hjälp i utredningar men vi klarar det inte helt utan vittnesmål från personer
som sett händelserna.
Kameraövervakning viktig
Utbyggnaden av kameror i samhället har
ökat senaste åren och jag tror att det kommer att öka i framtiden. Detta både på publika platser och kollektivtrafik men även i
bostadsområden. Polisen är högst delaktig i
utbyggnaden men även privata aktörer ser en
vinst med kameror och den lagliga användningen kommer med stor sannolikhet att få
större användningsoråde.
Tveka inte att ta kontakt
Vi får information om att det kan misstänkas hantering av narkotika på olika ställen
och platser. Vi försöker störa ut så mycket
som möjligt om vi bara får veta vilka platser
som är utsatta. Tipsa oss genom att ta kontakt med mig eller ring 114 14 och lämna information. Det går bra att vara anonym i det
läget. Men erfarenhetsmässigt så koncentrerar vi vår tillsyn till knutpunkter såsom torg
och andra platser där vi vet om att det hanteras narkotika. När det sker på plötsligt uppdykande platser behöver vi guidning från er
för att kunna agera. Utgå inte från att någon
annan redan har ringt oss utan min uppmaning är att ta kontakt med oss.
Underrättelser och tips är en del i vår analys om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.
God jul och hopp om ett Gott nytt år.

Så roligt att i de här tiderna vandra runt
Svankällan se alla dessa små tomtarna som
tittar fram längs rundan. Tack till er som sätter
upp de små nissarna. Man blir så glad.

LENNART I BACKA

KALLE

TACKSAM

Elbilar inte optimalt
Nu har vi sett kontentan av alla elbilar som
måste ha el till sina bilar. Inte konstigt att det
är brist på elen i Sverige och att priserna
skjutit i höjden. Jag är inte emot utvecklingen,
men någon måtta får det väl vara. Först och
främst får vi väl se till att v har el till hushållen
och industrierna.

Anders Mazda 2012

Snöplogspersonalen bör
utbildas
När snön kom för några veckor sedan visade
det sig återigen att plogningsansvariga inte
var beredda. Sent omsider kom de ut, men
de var alldeles för få. Där jag bor i Backa

Gör om och gör rätt vid
Klarebergsmotet
Läste insändaren i förra numret om vägsträckan vid Klarbergsmotet som gjorts om. Håller
med fullständigt med. Är en av dom som bor
i närheten och kan känna lukten av alla avgaser som sprider på grund av alla köer som
bildas. Hur tänkte de ansvariga som beslutade att göra om miljön? Det pratas ju om
miljön ständigt och den borde väl diskuteras
även i sådana här sammanhang. Nu verkar
det endast vara fokus på transporterna med
fordonet så att de kommer fram. Människorna
de som bor och finns runt omkring betyder
tydligen ingentingGRANNE MED KLAREBERGSMOTET

HÅKAN BREDINGE
KOMMUNPOLIS HISINGEN
KENNET JOHANSSON
TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN

Här bakom Kärra vårdcentral pågår det saker.

Lokala nyheter Vad är det som
läses av många! händer bakom Kärra vårdcentral?
Annonsera där kunderna finns
– boka din annons redan idag
tidningenbk.se

Då jag då och då passerar Kärra vårdcentral
ser jag då och då att det är folk på baksidan
av vårdcentralen fram emot kvällen Vad jag
kan uppfatta så sker det hantering av bland
annat droger. Har sett detta en längre tid

och bara undrar hur detta kan få fortgå. Vad
gör polisen åt det eller vet de inte om att det
finns?
KÄRRABO

KöK
&CAFÈ

Coop Bäckebol
Ring köket diRekt: 010–741 59 88

CATERING AV JULBORD

& JULTALLRIKAR
Julmat utan att trängas i butikerna! Julen är snart här - låt oss göra dina
jultallrikar, julsmörgåsar, jullandgångar eller din julbuffé i år och
strunta i köer och trängsel.
Hämta hos oss kan man göra i restaurangen eller varför inte slå en signal så
möter vi upp utanför och hjälper till att lasta. Betala kan du välja att göra
helt kontaktlöst med Swish för största trygghet.
Vi börjar med julmaten den 22 nov och håller på till julafton (24 dec).
Beställningen görs senast 5 dagar innan ni vill ha er catering. Och du... hämtning
är möjligt ända fram till kl 15 på julafton.
s
tip n!
a
art ate
Sm julm
för

Klassiskt småvarmt
50:-/portion

Klassiskt kallt
149:-/portion

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

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

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

Klassisk dessert
15:- /portion

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

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

Coop Kök & Café Bäckebol!
Annat än julmat?
Ladda hem
Du kan även rikta din
broschyr: Du kan även
mobils kamera mot qr-kodrikta din mobils kamera
en för att ladda ner vår
mot qr-koden för att ladda
cateringmeny som pdf
ner vår cateringmeny som
eller knappa in länken i din
pdf eller knappa in länken i
webbläsare:
din webbläsare:
https://jmp.sh/cbYgX0u
https://jmp.sh/cbYgX0u
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Fakta Alicia Vikander
Årets honorärstipendiat, skådespelerskan och producenten
Alicia Vikander, växte upp i
Göteborg men har numera hela
världen som arbetsplats. Sedan
genombrottet 2010, med den
Guldbaggebelönade huvudrollen i Lisa Langseths film Till det
som är vackert, har hennes
internationella karriär fortsatt att
växa.

Foto: Tommy Holl.

Alicias senaste
roll utspelas i Backa

– världsstjärnan startar filmskola på hemmaplan

 Skådespelerskan Alicia Vikander, uppvuxen i Hisings Backa, har studerat på Skälltorpsskolan startar
nu filmskola i Göteborg. En en av platserna blir i Skälltorpsskolan.
Knappt 800 gäster hade den 3 december
samlats för en galakväll i Göteborgs Konserthus för att fira Stenastiftelsens 25-årsjubileum med ett brett och fantastiskt program.
Stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Er-

Foto: Tommy Holl.

iksson delade ut stipendier till årets tre kulturstipendiater.
Ett av stipendierna gick till skådespelerska, producenten och världsstjärnan Alicia
Vikander.

Foto: Tommy Holl.

Hon meddelade då att hela summan skulle
gå till skapandet av “Alicia Vikander filmlabb”.
- Att få chansen att tillsammans med Göteborg Film Festival starta detta filmlabb
för att inspirera unga människor samt skapa möjligheter för dem att utforska filmens
värld är något jag är oerhört exalterad över,
säger hon i ett pressmeddelande.
Syftet med Alicia Vikander filmlabb är att
unga ska få upp ögonen för film och möjligheten att berätta en historia både framför
och bakom kameran.
En av platserna för filmlabbet blir passande nog i Skälltorpsskolan, där hon själv var
elev, som kommer att dra igång 2022,
Under galakvällen passade Alicia på att
tillsammans med elever från Balettskolan att
för första gången gången i livet dansa balett
på Göteborgs konserthus.
Med den äran.
LEIF MARTINSSON

Bland de cirka 25 långfilmer som Alicia Vikander har
hunnit att medverka i finns A
Royal Affair 2011, Anna
Karenina 2012, Testament of
Youth 2014, Ex Machina 2015
och The Danish Girl 2015, där
hon vann en Oscar för bästa
kvinnliga biroll. Sedan 2016
har hon ett eget produktionsbolag, Vikarious Productions, och
samarbetar allt oftare redan på
idéstadiet med regissörer och
producenter.
STEN A OLSSONS STIFTELSE
för Forskning och Kultur, som
grundades år 1996 i samband
med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag firar 25-årsjubileum i år. Genom stiftelsen
lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst
i Göteborg och västra Sverige.

Motivering
Alicia Vikanders unika förmåga att
skapa liv och djup i de karaktärer
hon porträtterar har förflyttat henne
från uppväxtens Göteborg till den
internationella filmvärldens absoluta
toppskikt.
Med sitt direkta och avväpnande tilltal
har hon gestaltat allt från kunglig
längtan, pinat konstnärskap och
actionhjältinnor till frihetssökande
artificiell intelligens.
Med prisbelönade roller i filmer som
Till det som är vackert, A Royal Affair
och The Danish Girl har hon nått ut till
en bred publik och etablerat sig på
den globala filmscenen, där hon nu
placerar sig som en av filmhistoriens
stora svenska skådespelare.
För sin konstnärliga närvaro och
starka lyskraft, sina intensiva och
nyansrika rolltolkningar, tilldelas
Alicia Vikander honorärstipendium för
2021 från Sten A Olssons Stiftelse för
Forskning och Kultur.

Extra bra
exponering
=
extra bra
betalt.
Sälj med oss under 2022 så ingår SMART Premium
- vårt unika annonsverktyg för kampanjer i sociala kanaler,
som via AI-styrning ger maximal räckvidd. Och ett högre slutpris.*
Boka möte redan idag på svenskfast.se/rivstarta
*Enligt Svensk Fastighetsförmedlings jämförelse studie med 24 000 sålda bostäder under 2020,
annonserades med SMART Light och SMART Premium resp. utan annonspaket.

HISINGEN | WIESELGRENSPALTSEN 23 | TEL 031 23 82 00| SVENSKFAST.SE/HISINGEN
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Julklapssinsamlingen i Kärra gav 1 375 kg
Hallå där Karina Hertzberg, som är transport och arbetsledare på insamlingscentralen Stadsmissionen.
Hur länge har anordnat julklappsinsamlingen?
- Under en vecka.
När startade och när slutade årets insamling?
- Mån 22/11-28/11 ej lördag
Vilka, förutom du, är det som varit med
och hjälpt till?
- Min Chaufför Bo Näslund, Anki, Elia och
alla i församlingen som har ställt upp.
Vad blev årets resultat?
- Årets resultat blev hela 1375 kg kläder, leksaker, hygienartiklar varav 75kg julklappar +
presentkort.

Har folk kommit till avlämningen vi Kärra
Församlingshem eller har ni stått på flera
platser där de kunnat lämna sina varor?
- Bara insamling vid Kärra Församlinghem.
När ni fått in alla varorna vad händer då?
- Då tar vi med det till våran Insamlingscentral på Korpralsgatan i Bellevue, därefter lastas
det om och körs ner till våran Julklappsbutik
i Centrum.
Vilka är det som får ta del av insamlingen?
- Människor/framför allt barnfamiljer som
lever i utsatthet och som är i behov av extra

Alloptik (Selma Optik) har flyttat in.

Nu har de flyttat in i
nya lokaler på torget

stöd. Med våran hjälp får dessa familjer möjligheten att
fira en härlig jul med fina julklappar, som
för framför allt barn är en betydelsefull del av
julen.
Vad betyder det här för alla behövande
att få den hjälpen?
- Det betyder otroligt mycket. För barn som
lever i utsatthet blir det ofta ett utanförskap.
Genom att få fina julklappar kan känslan av
utanförskap minska och en känsla av tillhörighet uppstå. Även för föräldrar är julklappar
otroligt betydande då det är något som man
vill kunna ge sina barn.

Vad har du att säga till alla Kärrabor
som skänkt varor.
- Det finns inga ord bara Stor glädje, STORT
tack allihopa för dessa gåvor, ni är guld värda.
Vi tackar för allt
Det är bara att applådera Karina, Bo, Anki,
Elia, alla i Kärra församlingshem och Kärrabor för ett behjärtansvärd insats.
Alla är de vardagshjältar som gör skillnad.
LEIF MARTINSSON

1food (Selma Frukthall) har flyttat in.

 I början på veckan var det
dags för Alloptik (fd Selmas
Optik), Afrodite Beauty (Selma
Nails) och 1food (Selma Frukthall) att flytta in i nya lokaler på
Selma Lagerlöfs Torg.

Närmast på tur för nästa flyttning är nya
Viktoria Café & Konditori som kommer att
öppna i februari/mars. Kronans Apotek
planerar för flytt till lokaler i det runda huset
under samma period.
B/K

Extraoppet
for alla tomtar.
Snart är det julafton, men ta det bara lugnt. Vi utökar öppettiderna
så att du hinner shoppa allt för tomten och från tomten. Du får också
tre timmars fri parkering, god mat & dryck och massor av julkänsla på
köpet. Välkommen in och hitta de efterlängtade klapparna hos oss.

Extraöppet
i butikerna
20 dec - 23 dec kl 10-20
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Lisa Nilsson

Uppesittaren
– en svensk tradition
B/K

 Sedan 2006 ingår den i en samling över svenska traditioner. Redan 23 december är det
julafton för vårt föreningsliv. Det handlar förstås om Uppesittaren och BingoLotto. I år med
Liamoo från Backa.
Nordiska muséet i Stockholm har bland annat en samling av
blågula traditioner. Bland annat hittar vi där ”Kalle Anka och
hans vänner firar jul”, det där många bänkar sig för 15.00 på
dopparedagen. I den exklusiva skaran ingår även Uppesittaren,
som 1995 hade premiär med Leif ”Loket” Olsson och som
även benämns som ”Här börjar julen”.
Drygt 3 000 föreningar säljer tillsammans flera miljoner lotter till denna fredagskväll fylld av mys, mat, artister, gäster och
vinnare hos Lotta Engberg och Stefan Odelberg. Varje såld lott
genererar ett överskott tillbaka till våra klubbar och organisationer. I fjol landade det på totalt 100 miljoner att fördela på
vår största folkrörelse.
Kärra HF är en förening som laddat inför 23 december med
att sälja lotter.
– Det är utan tvekan årets enskilt bästa försäljning. Kan vi
komma i närheten av förra årets försäljning så har vi gjort det
fantastiskt bra. Alla förstår vikten av att varje såld lott bety-

der att man bidrar till föreningen Kärra HF:s verksamhet och
framtid. Man kan inte annat än att vara stolt och imponerad
över våra medlemmars insats, har klubbchef Magnus Björklund tidigare sagt till BK.
Även bland TV-tittarna och lottköpare kommer de att finnas vinnare. Årets vinstpott är rekordhög då vinster för 235
miljoner kommer att gå ut.
Utöver Bingospel serveras det också annat under den drygt
fyra timmar långa sändningen i TV 4.
Kock-Tina Nordström lagar julmat.
Claes Malmberg och Carin Da Silva tar plats i rimstugan.
Bland artisterna ser vi bland andra Lisa Nilsson, Weeping
Willows, Bo Kaspers Orkester och Björn Skifs.
Medverkar gör dessutom Liamoo, uppvuxen här i Backa.
Han vann Idol 2016 och deltog i Melodifestivalen två år senare.
B/K

Fossilfri förskola i Backa
Med ett “hopp, hopp, hurra!” överlämnades den fossilfria
förskolan på Backa kyrkogata i fredags från lokalförvaltningen till förskoleförvaltningen. Projektet, som kallas Hoppet,
är en av aktiviteterna som markerar Göteborgs 400-årsdag
2021, och Therese Brusberg som är jubileumsgeneral överlämnade en fasadplakett med jubileumssigillet till förskolans
tillförordnade rektor Louise Daji Pettersson.I januari börjar

terminen i den sprillans nya förskolan som sänkt de klimatpåverkande utsläppen med hela 70 procent jämfört med en
traditionellt byggd förskola.
Läs mer om bygget på https://goteborg.se/hoppet
B/K
Foto: Hannah Björk
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HELGEN
18 - 19 DECEMBER
• Låt barnen dekorera pepparkakor
• Julklappsinslagning (kostnadsfri för våra kunder)

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

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

Lördag 18 december • Kl 11-14

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

Gilla oss på Facebook!

•
•
•
•

Träffa tomten och lämna din önskelista kl. 12-14
Jul-lotteri med chokladhjul med Röda Korset
Tipspromenad med Fritidsgården med fina priser
ICA bjuder på glögg, pepparkakor och julmust

! @karracentrum | karracentrum.com
KÄRRA
CENTRUM

Juliga n
ande
erbjud rna.
e
i butik

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | karracentrum.com

g
rsäljnin
Granfö t från
e
på torg ec.
d
den 4
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Claudia och Bengt.

Svankällans
tomtar är populära
Varje år inför julen så finns det små tomtar uppsatta runt
Svankällan i Kärra. Vilka det är som sätter upp tomtarna förtäljer inte historien, men lita på att det är ett mycket uppskattat
inslag för alla som promenerar runt där. Marie Gustafsson träffade på tomtarna häromdagen och tog de här fina bilderna.
B/K

Julmys i Kärra
Den 17-18 blir det julmys i Kärra Centrum med julmusik med
Brunnsbo musikklasser, glögg, lussebullar, pepparkakor, lotterier, erbjudande från butikerna, tipspromenad och inte minst
får man träffa tomten.
B/K

Mötesplats Livslust
Backa är öppet igen
 Många seniorer undrar om vi har stängt eller tagit en paus, men vi har inte gjort något av
det, säger Claudia och Bengt.
Seniorer vi möter blir förvånade när vi säger att Mötesplatsen
Livslust Backa har verksamhet igen. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att verksamheten legat nere under pandemin. Arbetet med program för våren pågår och enstaka aktiviteter har redan startat.
Sedan 1 november har två nyanställningar gjorts på mötesplatsen, Claudia Cardozo, Aktiveringspedagog och Bengt
Gårdmo, Musikpedagog.
Claudia kommer att ansvara för mötesplatsens basutbud,

meningsfulla, roliga och utvecklande aktiviteter. Bengts roll
blir att ansvara för musik och övriga kulturevent. Claudia och
Bengt arbetar tillsammans skapa för att skapa en varm mötesplats för alla.
Har du tankar, idéer och funderingar så tveka inte att ta vägarna förbi och prata med oss.

Foto: Ladan

Foto: Ladan.

HÄLSAR CLAUDIA OCH BENGT

Ladan i Backa
bjöd på
julmarknad
I början av december var det julmarknad på Ladan i
Backa. Och den blev hur bra som helst. Massor av folk var
på plats och fick en försmak av julen. Här fanns det mesta
som man kan önska sig på en julmarknad som bland annat, hantverksutställare, granförsäljning, scen med livemusik, mat och dryck. Julbocken var också på plats och samlade in barnens önskelistor till tomten. Till och med snön
hade lagt sig och bidrog till att det var julstämning från
första till sista minuten.
B/K

KÄRRA
CENTRUM

Kato sushi erbjuder
en exklusiv nyårsmeny!
Endast förbställning senast 28 dec.
För meny se instagram kato_asianfusion
eller facebook sushi_kato_karra
Vi vill också önska alla våra kunder en mycket
GOD JUL!

Vi önskar en god jul och ett gott nytt år
och hälsar er välkomna till torget!

Kärra Café
och Konditori

Ta hand
om ditt leende
under Jul & Nyår!
Borsta tänderna med två centimeter
fluortandkräm två gånger om dagen och glöm
inte att låta dina tänder vila minst två timmar
mellan måltiderna.

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

99:-

NU SÄTTER VI IGÅNG
MED VÅRA GODA SEMLOR!

Semla original
+ kaffe

God Jul och Gott nytt önskar

Folktandvården Kärra

Erbjudande!

49 kr

010-441 81 70

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

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

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

Våra öppetider i julveckan

KÄRRAPLATSEN 11 • TEL. 57 40 30
WWW.KARRAPIZZA.SE

CANDY
de ska va gott o leva

Mån-Tors 10-19 • Julafton 10-13
Juldagen och annandagen Stängt

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

Nyårsafton 10-15 • Nyårsdagen Stängt
God jul önskar vi alla i blommigabutiken!

&
GOD JUL
ÅR!
T
GOTT NYT

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

Vi sponsrar

ÖPPETT:
MÅN–FRE...... 11–21
LÖR–SÖN ...... 12–21

z

Veckans
erbjudande

Kärra Hårteam

Ny rätt varje vecka!

VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

Välkommen till
ditt lokala apotek!

KÄRRA

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

KÖK & BAR

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

Apoteksgruppen
Kärra

Apoteksgruppen
Tuve Torg

Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

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

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

Gilla oss på Facebook!

! @karracentrum | www.karracentrum.com

FÖRVALTAS AV FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORG STAD
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Äntligen damlag i Kärra igen!
 Kärra KIF har idag förmånen att få presentera sin nya storsatsning inför säsongen 2022. Till kommande säsong har föreningen anmält ett
damlag i division 4 efter flera års uppehåll.
- Fantastiskt kul. En härlig möjlighet för föreningen
att kunna ha seniorlag för både herr och dam, säger
Viktor Duvald Karlsson, huvudtränare för laget.
Senast Kärra hade ett damlag i divisionsspel var
2013 då man huserade i division 2. Det nya damlaget består av stommen av det J19-lag som spelat
ihop de senaste åren och som i år slutade på en hedersam andraplats i sin serie.
- Det är ett jättehärligt gäng som har gjort det
bra i en tuff serie i år. Vi har en ganska ung trupp
men det finns mycket potential och talang, säger
Viktor.
Nu återstår dock det tuffa arbetet med att få
ihop fler spelare.
- Vi behöver verkligen bli fler för att vi ska komma upp i den ambitionsnivå vi vill nå. Vi tittar på
olika lösningar men det enklaste är såklart att höra
av sig om man är intresserad, säger Viktor.
Under vintern kommer man att ha öppna
träningar där man kan testa på att spela.
- Det finns strålande förutsättningar i Kärra. Vi
har bra faciliteter och träningstider och det märks
verkligen att föreningen satsar på det här, säger
Viktor.
De öppna träningarna genomförs under
måndagar i december på Klarebergsvallen. Datumen presenteras här nedan och är det några frågor
kan man höra av sig till Viktor.Kontakt:Viktor
Duvald Karlsson 0706-200196 Viktor.duvald@
hotmail.com
Öppna träningar december 2021: 19/12 och
20/12 på Bravida Arena. Tiderna som gäller
är 18.30-20.00
Vi uppmanar er dessutom att följa lagets framfart på Instagram!
B/K

Silver till tjejlaget från Göteborg i Riksmästerskapen för distriktslag
 Helgen den 27:e - 28:e november var det Riksmästerskap för distriktslag i Lindesberg. Alla Judodistrikt i Sverige är välkomna att skicka ett
flicklag och ett pojklag i åldern 11 tom 17 år. Nytt för i år var “Mix-lag” vilket består av båda av tjejer och killar.
Göteborgs judodistrikt ställde upp med ett
flicklag och ett pojklag i Riksmästerskapen.
Det är 7 st viktklasser i varje lag. Judoklubben Budo hade totalt 9 st uttagna till de båda
lagen. Verkligen roligt!
Pojklaget fick en mycket svår lottning och
hamnade i samma grupp som Stockholms judodistrikt och Judo Syd. De lag som senare i
tävlingen placerade sig som 1:a och 2:a. Trots
många bra matcher så gick tyvärr inte pojklaget från Göteborg vidare till semifinal.
Flicklaget förlorade tyvärr första poolmatch mot Värmland/Örebro. Sin andra
match blev mot Västergötlands judodistrikt. I
Göteborgslaget fanns det tre tjejer med från
Judoklubben Budo: Emilia, Julia och Doris.
Alla Budo-tjejerna vann sina matcher vilket var mycket bra för laget. Matchen slutade
med att Göteborg vann med 4-3 och blev då
klara för semifinal. Det blev stor glädje i laget!
I semifinalen fick de möta vinnaren av den andra poolen Upplands judodistrikt. Ett mycket
bra lag. Tjejerna från Göteborg var riktigt taggade och kämpade hårt på mattan. Även den
här matchen slutade med 4-3 till Göteborg
vilket innebar att Göteborgs laget var klara för
final. En mycket bra insats av det unga laget
från Göteborg. De tre lättare tjejerna från Judoklubben Budo är endast 12 år gamla, trots
det så lyckades de göra många bra matcher
och de kan i framtiden medverka många fler
gånger i tävlingen.
I finalen ställdes Göteborgslaget återigen
mot Värmland/Örebro, alltså samma lag som
de mötte i första matchen. Alla var verkligen
taggade och kämpade hårt men fick till slut
se sig besegrade med 3-4. Alltså ganska nära
vinst. Det unga tjejlaget fick med sig ett fint

Silver hem till Göteborg. Verkligen ett bra bevis på att de har tränat hårt och tävlat mycket
under hösten.
I pojklaget medverkade: John Eriksson,
Petter Fock, Domenik Ralevski och Said Hasuna

I flicklaget medverkade: Emilia Hellgren
Helgesson, Julia Fällberg, Doris Dahlin och
Milla Jonsson
På söndagen medverkade alla ungdomarna
på två träningspass under ledning av landsla-

get och dess tränare. Spännande och bra träning för alla.
Stort grattis till en fin prestation!
ROLAND FÄLLBERG, COACH

God jul & gott nytt år
önskar handlarna på torget

BLOMGÅVAN:

Välkomna in till oss,
vi har julstämning!

Öppettider
julveckan:

Mån – tor 10 – 18
Julafton 10 – 13
25 – 27/12 Stängt

FISKHUSET:

Missa inte vår närproducerade lax – vi
varmröker vår lax på Selma Lagerlöfs Torg!
Årets 3-rätters nyårsmeny är fantastiskt
fin, och beställer du innan jul får du ett
bättre pris. Spana in fiskhuset.se/catering,
där finns både bild och beskrivning av
den fantastiska maten.

ALLOPTIK:

Öppettider
nyårsveckan:

HEMKÖP:
Sill i småglas

Garant, flera sorter, 220/110-220g,
jfr-pris 22,73-45,45/kg

28 – 30/12 10 – 18
Nyårsafton 10 – 14
Vi önskar er alla
en härlig jul!
Hälsningar Åsa & Anna

5:-

/st

Max 3 köp/hushåll/vecka 50

SALONG INFINITY:

Vårt inflyttningserbjudande
till dig som ny kund:

Vi på Salong Infinity vill
önska alla våra härliga
kunder en riktigt god jul!

Gratis synundersökning
för glasögon
Värde 400 kr.

Kompletta glasögon:
Enkelslipade från 1 085:Progressiva från 2 285:Antireflex och repskydd ingår.

Boka tid & drop in:

Boka: 031-52 35 97 | alloptik.se
Ny adress: Selma Lagerlöfs torg 14

KRONANS APOTEK:
God jul önskar Kronans
Apotek Hisings Backa.

30%

på alla våra julsmaker
Välkomna in!

selmalagerlofstorg.se |

fi@selmalagerlofstorg

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

BACKA KYRKA:

Kvällsöppet på julafton
Julnattsmässa 23.30
i Backa kyrka, med
instrumentalister.
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Julstämning på torget
 Selma Lagerlöfs Torg firade in julen fredag den 3 december. Det
var flitigt med besökare som kom till torget och de blev inte besvikna.
Här fanns något för både små som stora. Arrangörerna hade gjort ett härligt julprogram
där ingenting fattades för att komma i julstämning. Dagen till ära så hade snön fallit
och gjorde att det blev lite extra stämningsfullt.
- Det blev en härlig dag i julens tecken och det
var kul att det kom så mycket folk som besök-

te våra julaktiviteter och framför allt alla barn
som deltog i pysselaktiviteterna, säger en nöjd
centrumutvecklare för Selma Lagerlöfs Torg,
Kathleen Hahne.
Julaktiviteter för barnen var pysseltältet en
höjdare, där fick man göra julgranspyssel i
hållbart material, och det kom närmare 100
barn som gjorde pyssel som man fick med sig

hem. I tältet serverades ekologisk glögg och
pepparkakor och Tomten var förstås på plats
minglade runt och samlade in önskelistor från
barnen. Händiga händer hade lotteri och sålde fina hantverk från sitt tält. I Fiskhuset hade
man sillprovning vilket var mycket uppskattat och som fick många att hitta nya favoriter till julbordet. Pannkakstrossen hade fullt
upp att grädda goda pannkakor från sin vedeldade pannkakstross och butikerna hade fina
julklappserbjudanden.
Egnahemsbolaget hade öppet hus i visningslokalen och det var många nyfikna som

passade på att få information om de kommande bostäderna som byggts. Och inne i Selma
Lagerlöfs Center kunde man få mer information runt modellen om kommande och pågående projekt i Selma stad.
Det här var en dag att minnas för alla som
besökte torget.
LEIF MARTINSSON

Nytt år,
ny bostad?

Inflyttning
från september
2022

Gör en intresseanmälan till Selma Park!
Nu har vi påbörjat försäljningen av våra nya bostadsrätter på
Selma Lagerlöfs Torg, med nära till allt för det goda vardagslivet.
I Bostadsrättsföreningen Selma Park finns välplanerade, ljusa och
stilrena lägenheter på 1–5 rum och kök. Dessutom har de flesta
lägenheter egen balkong eller uteplats. Här har du möjlighet att
hitta ett hem som passar just dig och dina behov!
Läs mer och gör en intresseanmälan
på egnahemsbolaget.se

EHB-Lokaltidningsannonser.indd 2

2021-12-03 15:38
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Köerna ringlade långa när Baddare fanns att köpa. Foto: Jarl Ahlström

Sista baddarna skapade
mycket långa köer
I fredags började klassiska Baddaren säljas
på Bräckeboden vid Kexfabriken i Kungälv. Och det skapade enorma köer för det
var många som ville inhandla den populära
godbiten. Folk hade kommit från alla håll

och det säger en hel del om vilken dragningskraft Baddaren har. Kexfabriken hade
bakat upp rejält eftersom det kan vara sista
gången det sälj Baddare, eftersom verksamheten ska flytta till Riga. Vilket har upp-

KYRKOSPALTEN

Julen är stark

 Julstress. Jag gillar jul. Och det tror jag att jag inte är ensam om.
Men emellanåt kan jag bli rent av förtvivlad över allt jag inte hinner,
men borde hinna. Sedan inser jag att jag inte hinner hur jag än bär
mig åt. Lika bra att lägga av och ta det som det kommer.
Jul är en stor fest, en stark fest, trots att
den egentligen handlar om det svaga och lilla. För vi firar ju ett spädbarns födelse under
eländiga förhållanden. Svaghet och elände.
Och ändå ligger en sådan kraft och styrka i
detta barn, Jesusbarnet, som kom att förändra världen för gott.

Har du tänkt på hur stark julen egentligen är. Igenom all stress med inhandlandet
av julklappar, julmusik som dånar i tid och
otid utan att det känns adventigt, fönster
som inte hinns putsas, granar som köps och
är sneda när de ställs upp i vardagsrummet,
tonåringar som tycker att jul är larvigt, pep-

rört väldigt manga, inte minst personalen
på Kexfabriken. Varför Baddaren har blivit
så populär är inte svårt att förstå. Den är
vansinningt god och består av två rån med
arrakcremé emellan som sedan övergjutits

parkakshus som rasar ihop, julklappen som
blir fel och dessutom rädslan för att inte få
samlas på grund av pandemin, och så vidare.
Och ändå blir det jul, år efter år. Ändå
tycker vi att det är värt att slösa dessa extratankar på våra familjemedlemmar och vänner för att ge en liten gåva som ska glädja och
värma. Ändå vill vi till jul göra något gott,
göra någon annan glad.
I en av adventstidens bibeltexter står skrivit: ”Himmelriket tränger fram …”
Det finns inget himmelrike på jorden,
inte än i alla fall. Än finns många människor
som inte har det bra, som lever i rädsla eller
är på flykt, så som också Jesusbarnet har varit
på flykt under de första tre åren i sitt liv. Än
finns det många omständigheter som inte är
som de ska vara.
Samtidigt finns det redan de människor
som har fångat en stråle från himmelrikets
glans i sina hjärtan. Det finns redan i dag

med en skumsträng och slutligen blivit överdragen med choklad.
B/K

människor som sprider glädje, hopp och tillförsikt. Redan i dag finns människor som
hjälper, tröstar, botar, bryr sig om, som älskar.
Du kanske är en sådan som tänder ett
hoppets och kärlekens ljus i en annan människas hjärta?
Himmelriket tränger fram. Det börjar i
det lilla, började med ett spädbarn, börjar
i varje stund, varje sekund, då en omtanke
föds, då en vilja blixtrar genom våra hjärnor
och hjärtan, en vilja som vill gott. Tanken
växer och kan bli till gärningar som förflyttar
berg eller tinar evig is.
GOD JUL ÖNSKAR
ANDREA SCHLEEH,
KYRKOHERDE I BACKA PASTORAT
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En God Jul och Ett Gott Nytt År
önskar vi på Backa/Kärra Lokaltidning
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God Jul önskar ICA
Supermarket i Kärra!
AVVIKANDE ÖPPETTIDER I JUL OCH NYÅR!
December

Butiken

Delin

Januari

Butiken

Delin

Julafton 24/12
Juldagen 25/12
Annandag jul 26/12
Nyårsafton 31/12

7-15
9-22
9-22
7-18

Nyårsdagen 1/1

9-22

9-14
Stängt
Stängt
9-14

Stängt


Julrabatt (Klipp ut och ta med till butiken)

• Max 1 köp per hushåll
• Gäller ej frimärken, spel, tobak, lotter eller receptfria varor.
• Går ej att kombinera med ev. andra personliga rabatter.

itet
 Lk
l
Lo a
lt.se

oka

LiteL

PÅ ÅTERSEENDE IGEN 2022!

Julrabatt!*

10

%

Namnlöst-14 1

* Erbjudandet gäller på ICA Supermarket Kärra tom 26-12-2021.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev. tryckfel.

2021-12-10 11:16

Kärra

Inflyttning på Selma Lagerlöfs Torg
I december fylls Familjebostäders första nya hus vid torget med hyresgäster i de 27 lägenheterna.
Totalt bygger vi 238 hyresrätter i Selma stad och nästa inflytt är i vårt runda hus i mitten av februari.
Alla bostäderna i fyravåningshuset i tegel har uteplats eller balkong. Här finns cykelparkering på
gården och lekplats för barnen. Innergården blir grönskande med platser för att umgås och på
hustaket finns solceller.
– Vi har redan många hyresgäster som bor och
trivs i området och ser fram emot att välkomna
fler. Här finns det mesta för ett gott vardagsliv
som mataffär, fiskhandel, butiker, skola, bibliotek,
ett grönskande parkstråk och fina lekplatser
för små och stora barn, säger Magnus Möller,
områdeschef på Familjebostäder.
Läs mer på hemsidan:
Familjebostader.se/nya-bostader/selma-stad
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Araz från Hisingen –
finalist i Årets Eldsjäl
 Araz Perwizie är en eldsjäl och drivande
kraft i Västra Hisingen Basket – en förening
som prioriterar värdegrund i lika hög grad
som dunkar och trepoängare.
– Vi ser basketen som ett verktyg och en
väg till ett bättre samhälle, säger han.
Årets Eldsjäl – arrangeras av ideella Folkspel, föreningslivets
egen lotteriaktör – avslutas varje vår med en galakväll i mars

2022 Eldsjälsgalan där Årets Eldsjäl utses i kategorierna Inkludering, Hälsa, Ledare samt Årets Förening.
I kategori Ledare har nominerade Araz Perwizie från Hisingen av juryn utsetts till en av fyra finalister. Anledningen är givetvis arbetet och engagemanget med Västra Hisingen Basket.
Som har en egen och speciellt devis ”Här skjuter vi bara
mot korgen”, vilket säger något om det hårda klimat som råder i Biskopsgården sedan ett antal år tillbaka – med en norra
och södra falang.
– Men vi pratar inte om norra och södra Biskopsgården.

Det existerar inte hos oss. Här är det bara Biskopsgården som
gäller. Och vi ska inte se oss som offer eller något sådant för
att vi bor och lever här. Tvärtom, vi ska vara stolta över Biskopsgården, Jag är själv uppvuxen här och jag ser att alla dessa
ungdomar har möjligheten att lyckas, bara vi hjälper dem på
vägen, säger Araz Perwizie.
Du kan gå in och rösta på Araz på www.folkspel.se/
aretseldsjal/
B/K

SITT INTE LOTTLÖS!

STÖD FÖRENINGAR
I Backa och Kärra
Genom att köpa lotter och kalendrar till den största uppesittarkvällen någonsin den 23 december via föreningarna i Hisings
Kärra och Hisings Backa gör du skillnad och stödjer deras
verksamheter.
B/K

Lyckad minihandbollsfestival i Lillekärrshallen
 Söndagen 5 december spelades det minihandbollsfestival i Lillekärrshallen för pojkar 2013.
Kärra HF, Varberg och Mölndal deltog och lita på att killarna
hade kul. Först var det gemensam uppvärmning med hinderbana och teknikövningar. Därefter spelades fem 12 minuters
matcher.
Det var fokus på lek, kamratskap och idrottsglädje när den
är som bäst.

Det här var en dag att minnas för alla som deltog.
Om man är kille och född 2013 och vill prova på handboll
kan man maila kansli@karrahf.se för datum och träningstid,
alla är välkomna att prova på
B/K

Var
he

Tomtar, ﬁka &
julshopping

Vi har
byggt ut med
2000 kvm

Allt du behöver inför julen och lite till, helt enkelt


Ta d
so

Kalla jultallrikar
för beställning
fr. 149 kr

Varm mat ﬁnns även
som tillägg för 49 kr.
Kan beställas för att äta här
på plats eller för att tas med.

Beställ från vårt kök

031-301 65 60
Minst 2 dagar i förväg önskar
vi din beställning.

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren
Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se
Mån – tors 10 – 19, Fre 10 – 18, Lör 10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • Reservation för slutförsäljning • www.kladkallaren.se
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Tungt för
Kärras herrar
 Tre raka förluster kom Kärra med inför mötet med Vinslöv,
men inte därlyckades Kärras herrar få med sig en vinst. Matchen, som spelades i helgen i Lillekärrshallen slutade 35-30 till
Vinslöv.
Helt klart är att det läcker lite för mycket
bakåt och då är det svårt att få med sig
poäng. Med en vinst så här långt i seriespelet för Kärra blir det en fortsatt kamp
för att slippa åka ur herrallsvenskan.
Plus i matchen mot Vinslöv går till
Leonard Gegaj som med mer speltid varit riktigt duktig offensivt på slutet. Elias

Gromulski, som fick chansen då ett rött
kort utdelades tidigt till Hampus Hoglund, förtjänar också att nämnas för en
bra insats.
Nu vänder serien med match mot
Vinslöv borta innan Kärra tar emot Torslanda på annandag jul i Lillekärrshallen.
B/K

Leonard Gegaj. Foto: Kärra HF.

Meja Bernvid. Foto: Marek Holm.

Meja i månadens lag
Kärra HF:s Meja Bernvid kom med i månadens SHE lag. Den unga V9 fick en härlig
bekräftelse på att hårt arbete lönar sig.
Grattis till Maja och föreningen Kärra HF.
B/K

Kärras damer siktar
på Annandag dag Jul
Nykomlingarna i SHE damer i handboll Kärra HF har gjort det bra under första halvan
av serien. Det är ett tufft steg att bara ta sig
till högsta serien. Väl där är det ännu tuffare
och trots en rad fina insatser så har Kärra poängmässigt inte fått till det. En vinst och sju
förluster så här långt.
Nu har de, på grund av att Sverige spelat VM, varit uppehåll i SHE. Kärra har fått
möjligheter att ladda om batterierna, slipa
formen i över en månad Det kan göra susen.
För poängen måste in för fortsatt spel i SHE.
På annandag jul är det dax igen då Kärra
tar emot Lugi hemma i Lillekärrshallen.
Lita på att Kärrtaejerna kommer spelsugna
och laddade till den drabbningen.
B/K

Oavgjort för
Backas herrar
Backas herrar mötte i helgen Sörhaga och
matchen slutade 26-26. Backa är med och
slåss på övre halvan i division 2 västra och
kan de i nästa match då de möter de HK
Skövde (b) den 19 december ordna till en
vinst så ser det riktigt bra ut inför nästa år.
B/K

Backa HK:s damer i serieledning. Foto: Backa HK.

Backas damer
upp i serieledning
Ännu en viktigt seger tog Backas damer i helgen då de vann med 22-13 mot HP Kongelf.
Vinsten betyder att Backa går upp i serieledningen i division 3 med sina 14 poäng, dock
har tabelltvåan KvIK Sport samma poäng och
en match mindre spelad. Nu får Backalaget ledigt ända fram till 9 januari då det är returmöte mot HP Kongelf.

Det ser onekligen bra ut för Backa inför
nästa år.
Målskyttar Backa: Nesrine Mani 5, Frida GRÜN 4, Natalie Popova 3, Jennifer
Hansson 3, Johanna Kristensson 2, Matilda
Hummelgård 2, Caroline Hansson 2, Isabella
Stokoska 1 och Maria Pisau 1.
B/K

Fem mål av Nesrine Mani. Foto: Backa HK.

GoD JUL &
Gott nyttåar!
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Kärras damer
väntar på
första vinsten
Det har så här långt varit en
tung första halva i seriespelet
i division 1 för Kärra IBK.
Ingen vinst, två oavgjorda
med 9 förluster talar sitt tydliga språk.
Senaste matchen i helgen
föll de stort mot FBC Partille
som vann men 13-2. Tröstmålade för Kärra gjorde Alice
Persson två gånger.
Nu väntar derby på söndag mot serieledarna Backadalen och det blir ingen lätt
uppgift för Kärratjejerna men
i ett derby kan allting hända
så kanske första vinsten kan
komma där.
B/K

Lovisa Odh. Foto: IBF Backadalen.

Jonathan Mårtensson. Foto: IBF Backadalen.

 Tidig seriefinal var det när Backadalens damer tog
emot Lerum i Tuve Sporthall i helgen. Att det var två
topplag som möttes märktes väl.

 Vann helgens match mot starka Lindome med 14-8.

Backadalens damer Backadalens
vägrar förlora
herrar i målform
Det var högt tempo matchen igenom.
4-4 vid full tid och förlängning väntade. Då klev Lovisa Odh fram med
sitt andra mål för dagen och avgör
matchen. 5-4 till hemmalaget. Därmed är Backadalen obesegrade efter
att halva serien är spelad. Övriga målskyttar i Backadalen var Frida Ny-

berg, Johanna Odbratt och Linn Johansson.
I nästa match för Backadalen vankas det derby då Kärra IBK står för
motståndet på söndag i Kärra Sporthall.
B/K

Matchen var jämn efter de två första perioderna, men i den tredje visade Backadalen klass och avgjorde ganska enkelt. Matchens store lirare var Jonathan
Mårtensson som dundrade in fem mål.
Övriga målskyttar var: Joakim
Blom 2, William Jansson 2, Pontus
Bylund 2, Ellioth Tilly 1, Ville Lindberg 1 och William Dahlbom 1.
Nästa match för Backadalen, som

är årets sista, går mot Herrestad (b)
den 17 december.
B/K

Kärra IBK herrar i division 3 spelar sin nästa match den 18 december mot Dingle (b)
Kärra IBK herrar i division 5 föll i senaste
matchen mot Korsvägen med 11-5.
Hisingskärra IBK herrar i division 5 vann
i helgen mot IBK Göteborg med 6-5.

I M P U L S E N F R Å N E N N Y G E N E R AT I O N
N YA C U P R A B O R N .
100% ELDRIVEN

P R I VAT L E A S I N G F R Å N :

3 . 59 5:- / M Å N *

/

**

P R I S F R Å N : 4 5 2 . 9 0 0 : - ( E X K L . K L I M AT B O N U S )

JUST NU – FRIA VINTERHJUL
* * M Å N A D S KO S T N A D V I D E N F Ö R S TA F Ö R H Ö J D L E A S I N G AV G I F T O M 1 0 . 0 0 0 : - .
P R I VAT L E A S I N G KO S T N A D U TA N F Ö R S TA F Ö R H Ö J D L E A S I N G AV G I F T +3 0 0 : -/ M Å N .
A N PA S S A D E N PÅ D I T T S ÄT T L Ä S M E R PÅ F R O N T B I L A R . S E

CU P R A H I S I N G E N – TAGE N E VÄGE N 3 2 A – HI SI N GS KÄR R A – Ö P P E T MÅ-FR 9– 18, LÖ-SÖ 11– 15
KO N G A H Ä L L A C E N T E R (VÅN 2 ) – Ö P P E T M Å-FR 1 1 –1 8 , LÖ -SÖ 11– 15 – 031-57 7 400

CUPRA Born 58 | Elförbrukning blandad körning 15,6 kWh/100 km, räckvidd upp till 422 km (WLTP). CO2 -utsläpp 0 g/km. Energieffektivitetsklass A+. Förbrukning och räckvidd påverkas
av bilens extrautrustning. *Privatleasing baseras på 36 mån max 3000 mil inkl. CUPRA Betalskydd 12 månader som täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse eller
nedsatt arbetsförmåga. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baseras på VWFS basränta (dec 2021). Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom
ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vid finansiering via Financial Services ingår CUPRA Care som omfattar fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti
i 3 år/9000 mil. Vi reserverar oss för ev. tryckfel, ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller t.o.m. 21/12 2021.

LEVERANS INNAN JUL
MÅNGA FINA ERBJUDANDEN I BUTIKEN

VILMA 3-SITS SOFFA

9.995:-

(ORD. PRIS 13.300:-)

GÄLLER I TYG VELLY, FÄRG LIGHT GREY

EKENÄS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

IMPULSE 4-SITS SOFFA

(REKOMMENDERAT PRIS 29.150:-)

(ORD. PRIS 17.034:-)
LAGERVARA

17.990:-

10.995:-

GÄLLER I OLJAD EK OCH FÅRSKINN SKINNWILLE GREY

DANSKA VÄGEN 96

GÖTEBORG
ADRESS

Danska vägen 96, 416 59 Göteborg

TELEFON

031-51 95 50

GÄLLER TYG OSLO, FÄRG GREIGE

ÖPPETTIDER
Mån - Fred:
Lördag:
Söndag:

STORA MÖBELHUSET

10 - 18
10 - 16
11 - 16

KUNGÄLV

ADRESS

Bultgatan 36, 442 40 Kungälv

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

TELEFON

0303-24 54 90
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Backa HK bidrar
med spelare inför
Sverigecupen
 Uttagna spelare inför Sverigecupen är nu klara även för Pojkar
födda 2006 och Backa HK bidrar med 4 spelare.
Stort grattis till Levi Hoang, Theo Morán
Larsson, Tim Henberg och Axel Brunander!
Backa HK vill också säga till dem som
inte blev uttagna i Sverigecupen: Ge inte
upp och kämpa på med din träning! Alla

spelare utvecklas olika och i olika takt och
många spelare som inte kallas till Sverigecupen eller SHF:s läger kommer in senare i
svensk landslagsverksamhet.
B/K

Medaljer
EGEN
UPPVÄRMD HALL
till
Cornelia
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL
4 DAMMSUGARE
och
Calle4 STEGE 4 VATTENSLANG

Bilar köpes!

VARIANT BIL

När SM i kickboxning avgjordes i november stack ett par av Bulldog Trainings
Centers, som håller till i Hisings Kärra,
deltagare ut och svarade för toppeninsatser.
Cornelia Strandberg matchade i -60
K2 dam så bra att det blev silvermedalj.
Calle Oppäng från samma förening
ville inte vara sämre utan fixade också
samma valör på medaljen.
Två silvermedaljer i SM är stort och
det visar hur långt framme Bulldog Training Center är med sin verksamhet.

BILAR & SLÄP

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

B/K

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

Med lång erfarenhet och nödvändiga tillstånd
utför vi de flesta solskyddsinstallationer i
hemmet eller på arbetsplats såsom markiser,
persienner, plisséer med mera.
Vi fixar även installationer och service på
reningsverk för spabad och pooler.

Kärra HF:s flickor 14 vidare till steg 3. Foto: Karra HF.

Kärras F14 vidare till steg 3 i USM
Steg 2 i USM spelades i Skara 27-28 nov
och det gick bra för Kärra HF:s flickor 14.
De vann mot Skövde och Sävehof i gruppspelet och det betydde gruppseger. Därefter
ställdes man mot Alingsås, som vann grupp B

för placeringsmatch, vilken man också vann
och därmed är Kärratjejerna klara för steg 3
som spelas 5-6:e februari.
B/K

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

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

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

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

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

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

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

Team
Transportbilar

från⁸ca*

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

5245⁸kr

Business⁸Lease⁸från⁸ca⁸4⅕⅖5⁸kr/mån
Förmånsvärde⁸från⁸ca⁸2⅓01⁸kr/mån

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

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

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

KUN GS BACKA
Johan
Andersson

William
Molina

Emil
Boqvist

Emil
Runfelt

Peter
Hyltén
Cavallius

Niklas
Johansson

Melker
Bäverhag

Martin
Gustafsson

Oskar
Havner

Victor
Karlsson

Lars
Borg

Per
Hägelmark

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

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

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

PERSONLIG
TRÄNARE

SPELA PADEL

Hitta våra padelcenter:
padel.nordicwellness.se

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

6 MÅNADER

10-KORT

12 MÅNADER

3 X 60 MIN

3 SPELTILLFÄLLEN

ORD PRIS 5988KR

ORD PRIS 2999KR

ORD PRIS 999KR

ORD PRIS 3588KR

ORD PRIS 2025KR

60 eller 90 min

teckna
kampanjen
online

