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 Det börjar dra ihop sig till tomtebesök. Och årets julklapp är utsedd. En tom låda som
ändå innehåller så mycket.
Efter att ha kunnat konstatera att det ytliga paket som HUI
(Handelns utredningsinstitut) tidigare och årligen presenterat
som ”Årets julklapp” och som bland annat på senare tid bestått av GPS-mottagare (2007), robotdammsugare (2015) och
VR-glasögon (2016), numera har en helt annat innehåll känns
färdriktningen betydligt hälsosammare.
Efter ”Elcykel” (2017) och ”Återvunnet plagg” i fjol är det
i år en låda att lägga undan sin mobil i för att istället fokusera
på att umgås.
Jag säger som Gert Fylkings utrop i samband med oﬀentliggörandet av Nobelpristagaren i litteratur.

Äntligen.
Håll med om att en jul, där varje familjemedlem INTE sitter och tittar på sin mobilskärm vore ett stort fall framåt.
För att motverka detta destruktiva beteende har alltså en
mycket begåvad person kommit på att lansera en förvisso tom
låda, som ändå kan fyllas till bredden med exempelvis samtal,
umgänge, omtanke, tankar, funderingar och kärlek
Det är i all sin enkelhet fullständigt genialt.

Tipsa oss!

ÄR DU UNDER ARTON
OCH BEHÖVER
PRATA MED NÅGON?

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

ULF JÖRNVIK

VILL DU FINNAS MED
I STANS BÄSTA
LOKALTIDNINGAR?

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

Kontakta Lite Lokalt:
Leif Martinsson 0708-48 72 14
eller maila: leif@litelokalt.se
Läs mer på hemsidan:
litelokalt.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN 27/11–1/12
BACKAPLAN

Ve!"s

MEDLEMS-

KLIPP!
3 FÖR

65k

25k/st
MAX 2 ST/MEDLEM.

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

JULSKINKA I SKIVOR

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE

Sverige/Coop. Färdiggriljerad. 250 g. Jfr-pris 100:-/kg.

Gevalia. Välj mellan olika sorter och rostningar. 425-450 g. Jfr-pris 48:15-50:98/kg.

10k/st

BIFF/ENTRECÔTE

99k/kg

MAX 2 ST/MEDLEM.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

CHOKLADBOLLAR/PUNSCHRULLAR

BIFF/ENTRECÔTE Brasilien/Naturkött.

Coop. 180-210 g. Jfr-pris 47:62-55:56/kg.

I bit. Ca 900 g.

Julen gör vi
tillsammans.

12)=
/kg

69)=
/kg
MILD/MELLANLAGRAD OST

Arla Ko. I bit. Välj mellan Jämtländsk Hushållsost 26%, Herrgård, Greve, Svecia 28%, Präst 31% och Dackeost 33-36%.
Gäller ej eko. Ca 500-1500 g.

MAX 2 KG/HUSHÅLL.

CLEMENTINER
Spanien. Klass 1.
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Årets julkapp
– ett givet val…
 Sedan 1988 har Handelns utredningsinstitut, HUI, utsett årets
julklapp. 2019 är det en låda att lägga undan mobiltelefonen i.
– Vi var väldigt överens om att det här var det självklara valet,
säger Saga Bowallius, analytiker vid HUI, vid pressträffen där lådan presenterades.
Ett antal kriterier finns att uppfylla för
att komma ifråga för att lanseras som ”Årets
julklapp”. Det handlar bland annat om att
det ska vara något nytt, väcka intresse, säljas
i ett stort antal och vara tidsenlig.
– Mobiltelefonen i allmänhet representerar tiden vi lever i. Vi älskar våra telefoner
eftersom vi kan göra så mycket med dem.
Samtidigt ser vi en trend där allt fler söker

efter kreativa sätt att begränsa sin skärmtid
på, säger Saga Bowallius.
– Det kan såklart också vara att man bara
lägger sin mobil i en skokartong eller en byrålåda. Men en mobillåda kan vara en symbol för viljan att hitta en balans mellan uppkoppling och skärmfrihet.
KÄLLA: HUI RESEARCH

…men det här
vill svenskarna ha

Prisjämförelsesajten Pricerunner har tillsammans med Kantar Sifo frågat 1 000 svenskar
och frågat vad de helst vill ha. Något att läsa toppar listan.

Här är klapparna överst på önskelistan:
19 procent: Böcker.
17 procent: Kläder.
16 procent: Pengar.
13 procent: Presentkort underhållning.
12 procent: Presenkort resor.
11 procent: Träningskläde och löparskor.
10 procent: Presenkort shopping.
8 procent: Dekoration och heminredning.
GM

Årets julklapp genom åren
• 1988 Bakmaskin.

• 2004 Platt-tv.

• 1989 Videokamera.

• 2005 Pokerset.

• 1990 Wokpanna.

• 2006 Ljudbok.

• 1991 Cd-spelare.

• 2007 GPS-mottagare.

• 1992 Tv-spel.

• 2008 En upplevelse.

• 1993 En doft (parfym).

• 2009 Spikmatta.

• 1994 Mobiltelefon.

• 2010 Surfplatta.

• 1995 Cd-skiva.

• 2011 Färdigpackad matkasse.

• 1996 Internetpaket.

• 2012 Hörlurar.

• 1997 Elektroniskt husdjur.

• 2013 Råsaftcentrifug.

• 1998 Datorspel.

• 2014 Träningsarmband.

• 1999 Bok.

• 2015 Robotdammsugare.

• 2000 Dvd-spelare.

• 2016 VR-glasögon.

• 2001 Verktyg.

• 2017 Elcykel.

• 2002 Kokbok.

• 2018 Återvunnet plagg.

• 2003 Mössa.

Pop-up-butiken som gör skillnad
 Det handlar om att hjälpa andra, att med
någorlunda enkla medel gör livet något
lättare för de som behöver det bäst. På
Lindholmen startar Stadsmissionen second
hand från 25 november en pop-up-butik.
De flesta av oss har hemma i garderoben kläder vi inte längre använder. Istället för att låta dem samla damm kan de göra stor nytta
för andra. Inte minst om de är varma och i den årstid vi befinner oss.
Som en del av kampanjen Atrium Ljungberga Återwin-win
öppnas en butik på Lindholmspiren 5A, där det är möjligt att
lämna in kläder som inte längre kommer till nytta/används.
Däremot kan de spela stor roll för andra.
Lämna hela och rena kläder i påsar i Stadsmissionens pop
up-butik på Lindholmspiren 5A. Bottenplan i Lindholmen Science Park, bredvid Pressbyrån.
Butiken håller öppet med ett fint urval av second hand:
Måndag 25 november – fredag 20 december.
Måndag–Fredag 11:00–18:00.
GM
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Julmarknader
i Lundby
 Det är som vanligt en fullspäckad jul i Lundby. Här har vi
samlat tre av de traditionella julmarknaderna i vårt område.

Jul i Lundby 2019
 14 december, 15–18, firas ”Jul i Lundby” i Flunsåsparken med med
bland annat ponnyridning, glöggservering och körsång.
Preliminärt program:

• 15:00 Parken öppnar och kören ”Kärra nån” serverar till sång
glögg och pepparkakor.
• 15:30 Ungdomskörer från Hisingens Kulturskola.
• 16:00 Kärra nån sjunger tillsammans med Raffaella Rea.
• 16:30 Dansshow och dans kring granen med elever från Kulturskolan.

• 16:55 Dikten Tomten av Viktor Rydberg läses av Jascha Marteleur.

Kvillejul 2019
 Den 14 december är det återigen dags för Kvillejul. Mellan 11-16
bjuds det på glögg och pepparkakor till alla besöker och fram till kl
14 finns tomten på plats för att ta emot barnens julklappsönskningar.

• 17:00 Tomten kommer och
tar emot önskelistor.
• 17:30 Eldshow med Eldfågel.
• 18:00 Parken stänger.

GM

På julmarknaden hittar ni allt från mat och
delikatesser till hantverk och närodlade julgranar. Det blir en härlig lördag med goda

smaker och mysig julstämning med julmusik,
körsång, glöggtält.
GM

Julmarknad på
Stora Holms säteri
 Stora Holms säteris traditionella julmarknad hålls alltid helgen den andra advent vilket i år
är det den 7-8 december. Mellan
klockan 11-16 kan du njuta av
fika och titta på konstutställning
samtidigt som du strosar bland
juliga produkter och tillbehör.
Julmarknaden på säteriet är en tradition sedan 1970-talet. Från att ha startat i mycket
liten skala i en av de små tjänstebostäderna
används nu alla lokaler runt om på gården.
Här finns något för såväl stora som små och
allt från julmat till fina hantverk finns att inhandla till jul.
GM
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Stor pusselbit på plats för Hisingsbron
 De 42 sidospannen till Hisingsbron ligger sedan några veckor redo i projektets arbetsområde i väntan på montering. Efter flera höststormar i Biscayabukten är nu den tredje leveransen av stål till framme i Göteborg på sin resa från Spanien. Den här gången är det bara en enda
del som kommit, en 650 ton tung tvärbalk som ska monteras med millimeterprecision.
Den stora och tunga tvärbalken rymmer tre rum och är den
första stålkonstruktionen som ska monteras på den nya bron
över Göta älv. Det är nu som Hisingsbron kommer att börja
växa fram över vattnet.
– Det här är en spännande vecka för oss som jobbar i projektet och en historisk vecka för Göteborg. Nu kan vi öka tempot i projektet och låta stadens nya landmärke växa fram, säger
Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.
Det är en ordentlig leverans som kommit till staden.
– Det är väldigt små marginaler, så det är en säkerhetsåtgärd. Det är bara 20 centimeter mellan fartygets reling och
Götaälvbrons ledverk på varje sida, så om fartyget hade varit

lite bredare hade det inte kunnat passera. Vi har fått tag på
ett fartyg som är tillräckligt stort för lasten och samtidigt tillräckligt litet för att kunna passera genom Götaälvbron, säger
Susanne Wiberg.
Tvärbalken är den första pusselbiten som sätts på plats och
därefter monteras sidospannen ett efter ett. Och det gäller att
alla delar passar ihop i den 440 meter långa delen av bron som
består av stål.
– Det är stora delar som ska fogas samman med millimeterprecision och det gäller att allt stämmer när vi ska montera
sista delen, så det är mycket små toleranser, säger Susanne Wiberg.
Trafikkontoret bygger Hisingsbron tillsammans med sin en-

treprenör Skanska-MTH. Hela bron ska stå klar år 2021 och
blir då en gata i staden som ska länka samman staden över älven i mer än 100 år framöver. Redan vid årsskiftet kommer en
stor del av bron över vattnet att ha tagit form.

Fakta om lasten:
Skeppet Meris längd: 105 meter
Skeppet Meris bredd: 19,1 meter
Lastens bredd: 18 meter
Lastens höjd: 44 meter
GM

kia.com

Helt nya Kia XCeed

Något utöver det vanliga
Snart laddbar

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

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

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

VÄLKOMMEN IN OCH BESÖK VÅR
NYA ANLÄGGNING I TAGENE.

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

TAGENE

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

hedinbil.se

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar.
Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 5,9 l/100 km och CO2-utsläpp 134 g/km enligt körcykeln NEDC och 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt
körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.
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800 bostäder med tidsbegränsat
bygglov i Frihamnen invigt
 Älvstranden Utveckling har tecknat arrendeavtal som gäller fram till år 2035 med byggaktörerna Tempohousing Scandinavia och Brofred
Bygg och Entreprenad. De 800 lägenheterna är till för studenter, företag och allmänhet och ska etableras på Kvillepiren i Frihamnen, inte
långt från Jubileumsparken med allmänna badet och bastun.
Älvstranden Utvecklings VD Lena Andersson, tillsammans med styrelseordförande för
Älvstranden Utveckling Tomas Nilsson (M)
och tidigare styrelseordförande Mattias Jonsson (S), klippte band och invigningstalade.

Bakom de temporära bostäderna, som kom
från Litauen, står byggherrarna Brofred Bygg
och Entreprenad och Tempohousing Scandinavia berättade om projektet och bjöd in till
visning av lägenheterna. Brofred Bygg och

Entreprenad är en del av Svenska Hem-koncernen.
– Vi tycker detta är ett fantastiskt projekt
och vi vill tacka Göteborg och Älvstranden
Utveckling för att vi har möjlighet att bygga

där. Det är mitt i stan med utsikt över vattnet.
Jag tycker inte det kan bli bättre, säger Mats
Svensson, vd för Svenska Hem till gp.se.
GM

Stadsdelsnämnderna försvinner 2021
 Nyligen beslutade kommunfullmäktige om att Göteborgs
tio stadsdelsnämnder försvinner
och ersätts av tre nya centrala
nämnder. Den nya organisationen ska införas 2021.
– I och med beslutet i kommunfullmäktige startar nu en omfattande förändring av
Göteborgs Stads organisation. Det kommer
att innebära en stor arbetsinsats från många
medarbetare och chefer i staden. Ambitionen är att verksamheten för dom vi är till
för inte ska påverkas i allt för stor utsträckning under själva förändringsarbetet, säger
stadsdirektör Eva Hessman till vartgoteborg.se.
De nya nämnderna kommer att ha ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg
samt övrig socialtjänst.
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag
att ta fram en plan för genomförandet av
omorganisationen och att göra vissa fördjupade utredningar.
– Vi ska återkomma till kommunstyrelsen i frågor kring struktur för en nämnd
med ansvar för individ- och familjeomsorg,

samt utveckling av lokaldemokrati, säger
Mats Odhagen, på stadsledningskontoret.
Flera befintliga nämnder kommer också
att ta över ansvarsområden som i dag ligger på stadsdelsnämnderna. Det handlar
om kulturnämnden, grundskolenämnden,
förskolenämnden och nämnden för konsument- och medborgarservice.
Dessutom har stadsledningskontoret fått i

uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan
stärka den lokala och digitala demokratin.
– Stadsdelsnämnderna har tagit ett stort
ansvar för arbetet med lokalt inflytande. Nu
finns det en vilja från kommunstyrelsen att
vi ska utveckla detta. Det öppnar upp för fler
av stadens nämnder och kommunfullmäktige att vara en del av utvecklingen kring lokaldemokrati och inflytandefrågor. Det handlar

också om att i större grad ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger Totte Staxäng,
på stadsledningskontoret.
Den nya organisationen ska införas år
2021.
Källa: vartgoteborg.se.
GM
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Tidig julklapp till våra föreningar
 I november presenterade ideella Folkspel det överskott som genererats under verksamhetsåret 2018/2019. För Eriksbergs IF och Lindholmens BK har det blivit en tidig julkapp.
– Med hjälp av deras produkter får vi ett stabilt tillskott varje år som ger oss en trygghet och en inkomst som uteslutande puttas in i den dagliga verksamheten i föreningen, säger Eriksbergs ordförande Reine Lindmark.
Totalt delar ideella Folkspel ut hela 189 miljoner kronor till
drygt 8 000 föreningar som har sålt Bingolotter, Sverigelotten
och andra Folkspelsprodukter under verksamhetsåret.
– Vi hoppas och tror att överskottet vi delar ut ska ge klubbar och organisationer växtkraft och att det helt enkelt bidrar
till ett bättre Sverige, säger Hans Sahlin, vd för Folkspel, föreningslivets eget spelbolag.
Årets överskott är det största på tio år.
Det län som tilldelas största summan är Västra Götaland,
där överskottet till föreningar och organisationer uppgår till
hela 36 830 000 kronor. Därefter följer Stockholms län där
föreningarna får dela på 23 360 000. Av riksorganisationerna
går det största överskottet, 3 347 000 kronor till Rädda Barnen.
För Eriksbergs IF (146 780) och Lindholmens BK (128
097) innebär utdelningen tillsammans över en kvarts miljon
kronor.

intäktsarbete och vi ser Folkspels produkter som mycket lätta
att jobba med. Våra enskilda lag får också denna vägen möjlighet att tjäna fina intäkter till sina lagkassor.
Hur stor del av överskottet som varje förening får ta emot,
beror på hur många lotter de har sålt. Sedan starten 1991 har
Folkspel genererat 16,6 miljarder till landets klubbar och föreningar.
– Det känns givetvis helt fantastiskt att ideella Folkspel under det senaste verksamhetsåret kan dela ut 189 miljoner till
föreningslivet och de organisationer vi representerar. Till en
rörelse som verkar för såväl fysisk som psykisk hälsa, och som
bidrar till inkludering och att motverka utanförskap för så
många, säger Hans Sahlin och fortsätter:
– Vi är ödmjukt tacksamma över alla som gör det vardagliga
jobbet och säljer våra produkter. Vi vill också rikta ett tack till
alla som köper våra lotter och som därmed gynnar föreningslivet. Ni gör skillnad och det är något som allt fler har insett.

Reine Lindmark i Eriksberg:
– Eftersom vi är en växande förening måste vi bredda vårt

*Försäkring tillkommer. Priset gäller på utvalda förråd
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Boka & betala enkelt på 24storage.se eller ring
020-670 670. Ingen bindningstid eller uppläggningsavgift.
ALVIK BORÅS BROMMA ESKILSTUNA HANDEN GÖTEBORG KALLHÄLL KUNGSBACKA
KUNGSHOLMEN KUNGÄLV MALMÖ ORMINGE SOLNA SUNDBYBERG TROLLHÄTTAN
TUMBA TYRESÖ UDDEVALLA VALLENTUNA

VILL DU FINNAS MED I STANS BÄSTA LOKALTIDNINGAR?
Kontakta Lite Lokalt:
Leif Martinsson 0733-48 72 14 eller maila: leif@litelokalt.se
Läs mer på hemsidan: litelokalt.se

GM
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PÅ GÅNG I DECEMBER

2 DECEMBER

Babysång på bibblan
Måndag 2 december 09:30–10:30, Lundby bibliotek
Lise-Lotte Sundberg sjunger, ramsar och spelar gitarr för de minsta som ännu inte börjat
gå.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se
Vi är nyfikna på det mesta – men
störst fokus är Göteborg
Måndag 2 december 11:00–12:30, Träffpunkt Wieselgrensgatan 11
Vi pratar om olika händelser i nutid och dåtid, platser och personer. Ibland planerar vi
utflykter till olika platser.
Ring gärna för aktuellt program för dagen. Vi
fikar tillsammans.
Anmälan: Lennart Andersson, 031-52 22 21
Hjälper du någon med demens?
Måndag 2 december 17:00–19:00, Träffpunkt Wieselgrensgatan 11
Här har du möjlighet att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter samt få
råd och stöd. I dag har fikat julanknytning. I
samarbete med Demensföreningen Hisingen
och träffpunkterna i SDF Lundby.
3 DECEMBER

Lundbys bokklubb
Tisdag 3 december 16:00–17:00, Lundby
bibliotek
I vår bokklubb kan du som är 8-12 år komma
och mysa med oss på biblioteket och andra
lässugna barn. En gång i månaden ses vi
och fikar, pysslar och pratar om böcker och
ger varandra boktips. Varje gång pratar vi
lite extra om en bok som man gärna får ha
läst i förväg.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se
4 DECEMBER

NOVEMBER 2019

Minimässa / Informationsträff för
seniorer
Onsdag 4 december 10:00–11:30, Mötesplats Vintergatan 1

Hej senior! Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns för dig att leva ett aktivt och
hälsosamt liv i Lundby? Eller är du nyfiken på
vilket stöd som finns att få i kommunen? Varmt
välkommen till vår informationsträff som är en
minimässa där du kan möta och samtala med
olika verksamheter i staden.
På minimässan kommer du att få
träffa:
Trygghetsvärd på Trygghetsboende
Äldresamordnare på träffpunkter och mötesplatser i Lundby
Fixartjänst
Anhörigstöd
Hälsodisken Hisingen
Biståndshandläggare inom äldreomsorgen
Boplats
Flexlinjen / Reseinsruktörer
Syninstruktörer
Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
Närhälsan Sannegården Rehabmottagning
Folktandvården Sannegården
Ingen anmälan krävs. Vi bjuder på fika. Det
blir även gratis lotteri där du har chans att
vinna kaffe!
Varmt välkommen!
Gör din egen julgrupp
Onsdag 4 december 11:00–12:30, Träffpunkt Kyrkbytorget 6
Handelsträdgården Multikult lär dig hur du
enkelt kan göra din egen julgrupp och dekorera den på ett fint sätt. Det finns olika krukor
och skålar som kostar från 45 kronor, flera
olika sorters blommor och pynt. Du väljer
själv vad du vill ha och betalar efter det. Multikult säljer även blommor och dekor för dig
som vill köpa med dig hem och göra fler julgrupper. Fika 10 kronor. Anmälan, begränsat
antal platser.
Anmälan: 031-366 74 09
5 DECEMBER

Diskussionsoch
med nutidsfrågor

samtalsgrupp

Torsdag 5 december 10:30–12:00, Träffpunkt Wieselgrensgatan 11
Vi diskuterar aktuella ämnen, och har vi inga
sådana drar vi ett diskussionskort i stället.
Förbered dig gärna genom att ta med egna
ämnen att samtala om.
Begränsat antal platser. Anmälan: Johanna
Bratthammar, 031-366 74 09
9 DECEMBER

Fixartjänst
Måndag 9 december 15:00–16:00, Lundby bibliotek
Välkommen till höstens entréprogram på Lundby bibliotek. Kom och träffa företrädare från
Göteborgs stad som kommer till biblioteket
och visar upp sin verksamhet.
Fixartjänst jobbar för att öka tryggheten och
förebygga fallolyckor i ditt hem. Tjänsten är
avgiftsfri och stöttar dig som fyllt 67 år med
sysslor i hemmet som inte kräver fackkunskap.
10 DECEMBER

Bokcirkel tonår
Tisdag 10 december 17:00–18:00, Lundby bibliotek
Tycker du om att läsa eller behöver du kanske
komma igång mer med läsning? Det är alltid
roligare att göra saker ihop! Kom till bibblans
bokcirkel tonår så fikar vi och pratar om en
bok som vi har läst. Du anmäler dig och hämtar ut boken hos oss på biblioteket i förväg.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se
11 DECEMBER

Hej senior! Vill du ha lunchsällskap?
Onsdag 11 december 11:00–12:30, Mötesplats Vintergatan 1
Kom in till oss på Mötesplats Vintergatan och
ät lunch och drick kaffe tillsammans med andra seniorer.
Tid: 11.00-12.30
Varmt välkommen hälsar vår volontär Stefan
som på eget initiativ har startat denna aktivitet!
Detta är ett projekt som finansieras av stadsdelen Lundbys folkhälsomedel. Under projek-

tets gång bjuder vi på lunch och kaffe. Ingen
anmälan krävs.
Juridisk rådgivning
Onsdag 11 december 16:30–18:30,
Lundby bibliotek
Kom och tala med en advokat eller jurist som
kan hjälpa dig med en första genomgång av
ditt ärende. Du får utan kostnad ett samtal i
20 minuter och tips på hur du kan gå vidare
med dina juridiska frågor.
Anmälan: 031-366 71 01 eller biblioteket.
lundby@kultur.goteborg.se. Med Advokatfirman Berg.
13 DECEMBER

Julfest
Fredag 13 december 12:00–13:30, Vintergatan
Välkommen till träffpunkternas traditionella
fest. Vi bjuds bland annat på skinksmörgås
och ris ala malta, kaffe och pepparkaka. Under maten får vi även njuta av underhållning.
OBS! Anmälan. Pris 100 kronor
17 DECEMBER

Nämndsammanträde i Lundby
Tisdag 17 december 16:00–19:00, Vågmästaregatan 1A
Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att sitta med och
lyssna på politikernas diskussioner och beslut.
Dagordning och beslutsunderlag inför mötet
hittar du under Handlingar och protokoll. Här
kan du också läsa protokoll efter nämndens
sammanträden.
Stadsdelsnämnden har vanligen möte en
gång i månaden, med undantag för juli månad. Nämndsammanträdet börjar kl. 16.00
och pågår olika länge beroende på antal
ärenden på föredragningslistan. Angiven sluttid är preliminär.

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

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

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

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

Läs mer på www.underytan.nu

GM

Framtiden är här!
Välkommen till Möller Bil Göteborg.

Kom in och lär känna Audi e-tron.
Helt nya Audi e-tron är en elbil för svenska förhållanden och givetvis med quattro® som standard. Batteriet
har en räckvidd på upp till 417km (e-tron 55) och möjlighet till snabbladdning med upp till 150 kW.

Audi e-tron 50 Limited Edition

Audi e-tron 55 quattro

Kampanjpris från 695.000 kr
Förmånsvärde från 1 865 kr /mån netto
Business lease (Proline) 12 mån från 6.995 kr/mån
Business lease (Proline) 36 mån från 6.595 kr/mån

Pris från ca 885.000 kr
Business lease från ca 9.225 kr/mån
Förmånsvärde från ca 2.700 kr/mån

Preliminär bränsleförbrukning blandad körning 26,0–22,7 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Business Lease: 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad

på VWFS basränta (jan 2019). Ev. övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett. Se även transportstyrelsen.se. Om utbetalning uteblir
påverkas leasingavgiften. Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Audi e-tron 50 har i nuläget inte fått ett typgodkännande enligt direktiv 2007/46/EG. Fram tills dess att ett typgodkännande har meddelats får Audi e-tron 50
inte registreras, säljas eller användas på den svenska marknaden. Alla påståenden, beskrivningar och tekniska specifikationer avseende Audi e-tron 50 i detta aﬀärsförslag samt annat marknadsföringsmaterial framtaget av Audi Sverige baseras
enbart på Audis egna estimat, antaganden, standarder och bedömningar och de har inte blivit bekräftade i ett typgodkännande. När modellen går att beställa kommer all teknisk data att finnas tillgänglig.

Q5 - En laddhybrid med quattro®.
Vad mer behövs?
Audi Q5 TFSIe Laddhybrid

Förmånsvärde från ca

Utrustad med bl.a. » quattro » S tronic (aut.) » 19" aluminiumfälgar » Sportstolar »
Elmanövrerad baklucka » Apple Carplay » S line exteriör » Komfortnyckel » Baksäte plus
» 3-zons klimatanläggning » LED-strålkastare och LED-bakljus

2.800 kr/mån
Pris från ca 543.000 kr

Audi Q5 55 TFSIe 367 hk quattro Competition. Räckvidd på el, WLTP: 43 km. NEDC: 52 km. Bränsleförbrukning blandad körning 2,4 l/100 km, CO2 -utsläpp 55 g/km (NEDC 49 g/km).
Miljöklass Euro 6d TEMP. Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka
månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.
Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller försäljning till juridiska personer. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. *Garanterat lägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskild firma).

Möller Bil Göteborg
Exportgatan 6, Hisinga Backa
Mån-fre 7-18, lör-sön 11-15
mollerbilgoteborg.se

Växel
031-393 99 00

Försäljning
031-393 99 20

Service
031-393 99 30

Reservdelar
031-393 99 40

Erbjudandet gäller t.o.m. 24/12 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för
slutförsäljning och ev. tryckfel. Gäller ej Nordic Wellness Exclusive, Kinna och Hönö.

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

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

3899kr 1999kr 499kr 1999kr
12 MÅNADER

6 MÅNADER

10-KORT

12 MÅNADER

ORD PRIS 5988KR

ORD PRIS 2999KR

ORD PRIS 999KR

ORD PRIS 2988KR

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