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KRÖNIKAN

Bygget av ny idrottshall i Backa skjuts på igen
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GULD KÖPES!

www.svenskakyrkan.se/backapastorat

Bäckebols kyrksal firar i år 50 år och detta sammanfaller med att 
kyrksalen stängs på grund av ombyggnation av Selma Lagerlöfs 
torg. Körer, mötesplatser och andra verksamheter flyttar nu till 

Brunnsbokyrkan, samt till Backa kyrka och församlingshem.

Välkomna till  
nya mötesplatser

Tack för dessa 50 år! Gemenskapen 
fortsätter och vi ser fram emot att bli fler.

Hemsidan www.svenskakyrkan.se/backapastorat   
har aktuell och uppdaterad  information om alla  
grupper, körer och andra verksamheter som erbjuds . 
Skanna QR-koden för att komma direkt dit.

 � Att föräldrar alltid har det yttersta ansvaret 
för sina barn är självklart. Men när det gäller 
fritidssysselsättningar för barn och ungdo-
mar så har Göteborgs Stad ett stort ansvar 
att se till att resurser/pengar går till att byg-
ga/underhålla exemplevis idrottshallar.

Tyvärr verkar politiker, nämnder och tjänstemän i Göteborgs 
Stad som varit inblandade i hallfrågan i Hisings Backa, glömt 
det och det drabbar barn och ungdomar i Hisings Backa. De 
har i under flera år fått hålla sig med en sliten Skälltorpshall 
och ett provisoriskt tält som varken håller måttet eller värmen. 

Gång på gång har föreningarna i Backa blivit lovade en ny 
idrottshall, men likväl har förutsättningarna  ändrats. Näst sis-
ta budet var att 2023 skulle det bli en idrottshall klar vid nya 
Brudbergsskolan. Hoppet tändes så klart för föreningarna. 

Återigen så ändras förutsättningarna och först 2025 ska det 
möjligen bli en ny hall. Om Göteborgs stad kommunicerat 
med föreningarna i Backa om detta? Inte alls. Tyvärr är det en 
envägskommunikation där föreningar i Backa i princip alltid 
måste söka information själva för att få reda på något om pla-
nerna för en ny idrottshall i Backa.

Hur är det möjligt att inte ta in föreningarna i stadsdelen på 
banan när en så viktig fråga ska diskutera, avgöras?

 
Frustationen är stor i föreningarna Backa HK och IBF Backa-
dalen. Bland spelare, ledare föräldrar. Även bland många invå-
nare i stadsdelen.

 
Undersökningar visar att under pandemin så har hälsotalet 
försämrats ytterligare bland alltmer stillasittande barn och 
ungdomar. Det är synnerligen oroväckande utveckling. Att då 
begränsa möjlighet till ett aktivt fritidsliv för barn och ungdo-
mar i Backa är obegripligt.

Vill inte Göteborgs Stad att barn och ungdomar i Backa ska 
få en vettig fritid och att de ska röra på sig?

 
Lider med alla barn, ungdomar, seniorer, ledare och föräldrar. 
Ta bara de hårt arbetande helt ideella ledarna hur länge orkar 
de? Vad det betyda om de tröttnar på att lägga ned all den tid 
de gör vågar man inte ens tänka på.

Tror faktiskt helt allvarligt att en del beslutsfattare inte för-
står vad allt ideelllt arbete innebär. Snacka om vilken fantastisk 
samhällsinsats de gör. Helt utan kostnad för kommunen.

 
Att behandla föreningslivet i Hisings Backa, under de här åren 
som hallfrågan diskuterats och utlovats, är så oerhört noncha-
lant, kränkande, sorgligt och ett stenhårt slag mot barn och 
ungdomar i stadsdelen.

LEIF MARTINSSON



MEDLEMS-
KLIPP!
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MAX 5 ST/MEDLEM.

LÄSK 
Pepsi/Zingo/7Up/Pommac. Välj mellan olika sorter. 
140-150 cl. Jfr-pris 6:67-7:14/liter. Pant tillkommer.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK HEL KYCKLING
Sverige/Guldfågeln. Ca 1200 g.

GRÖNA 
VINDRUVOR I ASK
Egypten/Indien. Klass 1. 
Kärnfria. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK LAXFILÉ
Norge. Odlad. Hel sida. 
Ca 1000 g. 
Latin: Salmo salar.

GRÖNA 
VINDRUVOR I ASK
Egypten/Indien. Klass 1. 

99k�  

500 G

20k/ask

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE 
Arvid Nordquist. Välj mellan olika sorter och rostningar. 
Gäller ej Eko, Reko, Solid, Amigas. 500 g. Jfr-pris 46:-/kg.

3 FÖR

69k

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

10k�  
MEDLEMSPRIS

25k�  

MORSDAGSTÅRTA
Sydöstbagarn. 650 g. 6-7 bitar. 

119k�  

 M� s � g
30 � j!

Bäckebol

AKTUELLA ERBJUDANDEN 26/5–30/5

KLIPPET!
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Kennet Johansson och Håkan Bredinge.

Hemköp är viktig
Att ha en riktig matbutik i centrala Hisings Backa är jätteviktigt 
och jag är glad att Hemköp finns på Selma Lagerlöfs Torg. 
Intressant reportage om Hemköp som Backa/Kärra tidningen 
hade i senaste numret.

STAMKUND

Gert är inte ensam, tyvärr
Göteborgs Posten har (17/5) uppmärksammat Gert Larsson 
81 år som är rullstolsbunden och ensam och som självklart är 
beroende av hemtjänsten. Han berättade om hur hemtjänst-
personalens bristande kunskaper i svenska påverkar hans 
vardag. Det är sorgligt att höra och jag tycker så synd om 
honom.  Gert kan, på grund av deras bristande språkkunska-
per i svenska, inte kommunicera med dem som ska hjälpa till 
i hans vardag. Gert är tyvärr inte ensam om det här. Jag vet 
eftersom två av mina nära har drabbats av liknande upplevel-
ser, där hemtjänstpersonal har svårt med vårt svenska språk. 
För mig är det obegripligt att det inte finns krav på det svenska 
språket när man arbetar med äldre. Här sitter ledande politi-
ker i Göteborg och övriga landet och blundar för en sådan 
självklar sak som att man måste lära sig svenska när man 
kommer till vårt land och ska arbeta.

Eller är det så att de äldres vardag inte är så viktig?
Ingen ska behöva ha det som Gert och andra i Sverige, 

när man blir äldre.  

ELISABET

Varför tas inte Metroställen bort?

Har länge irriterat mig på att tidningen Metros tidningställ   
fortfarande står vid flera hållplatser i Kärra. Det var ju flera 
år sedan tidningen upphörde, men likväl står ställen kvar och 
tar plats, samt att de blivit papperskorgar. Det visar sig att det 
finns minst sex Metroställ i Hisings Kärra som står vid olika 
hållplatser. Kan ingen ta bort dem? 

 
Svar från Eva Eriksson Verksamhetsansvarig extern kommunika-
tion Göteborgs Stad, Trafikkontoret:

Tack för att det uppmärksammas. Dessa ställ fanns inte med 
på vårt upplåtelsetillstånd så vi har helt enkelt missat att ta in 
dom. Det kommer att plockas bort inom kort.

Rena lotteriet att få en 
vaccinationstid
Att bli vaccinerad för covid-19 är inte helt enkelt. Eller så 
har man tur som lyckas hitta en tid. Själv har jag försökt ett 
anta gånger att hitta en vaccinationstid, men har haft stora 
problem med att hitta och få en tid. Ja, jag har fått en rad tips 
om hur man söker på via datorn, men trots flera försök har 
jag inte hittat någon tid i närheten där jag bor. Trodde att det 
skulle finnas ett logiskt system där man helt enkelt går i turord-
ning, beronde vart man bor. Nu känns det som att har du tur 
så hittar du en tid. I dagarna var jag nere på min vårdcentral 
och har nu äntligen fått tjatat till mig en tid för vaccination, 
om några veckor. Tycker det är fruktansvärt dåligt att det ska 
behöva gå så långt.

BESVIKEN ICKEVACCINERAD.

 

Månadens ros
Vill jag ge damen som satt framför mig på bussen till Hisings 
Backa. Jag mådde illa och behövde dricka något. Damen 
hörde det vände sig om och frågade om hon kunde hjälpa 
mig med något. Jag behöver något att dricka. Då tog hon 
fram en flaska vatten som jag fick. Det var precis vad jag 
behövde och kunde lägga mig ned på sätet och efter några 
minuter mådde jag bättre.  Hann tyvärr inte tacka dig för du 
gick strax efteråt av bussen. Tackar dig här via lokaltidningen. 
Du “räddade” min dag.

KATARINA

Trygghetsspalten Backa/Kärra

Intensivt arbete för 
insatser i Backa Röd

 � Nu vänder det snart. En månad till så går vi 
in i andra halvlek. Mycket händer i det dagliga 
arbetet. Hur mycket och var kommer vi att med-
dela efter halvårsskiftet.

Vi tillsammans med stadsdelen arbetar intensivt med uppstarten av 
vår insats i Backa Röd. Många är inblandade som vill vara med för 
att försöka få till en förändring och förbättring av situationen i och 
omkring de centrala delarna av Backa.

Vi samarbetar med många andra aktörer såsom trafikkontoret, 
park- och naturförvaltningen och bostadsbolaget Poseidon för att 
tillsammans arbeta förebyggande och utveckla området så att det kan 
vara en trygg plats att bo och växa upp i.

Tipsa polisen om narkotika
Polisen är just nu på plats väldigt ofta och offensivt för att arbeta 
bland annat med narkotikahandeln. Ser ni något eller misstänker, så 
gör ni som vanligt, ta kontakt med oss. Antingen genom att lämna 
tips på Polisens hemsida eller direkt till oss.

Mopeder och crossar är ett gissel där vi behöver hjälp. Det är ing-
en hemlighet att vi rent generellt inte ska ”jaga” mopeder med re-
spekt för att det helt enkelt inte får hända en olycka som beror på ett 
oansvarigt agerande från vår sida. Ibland kan det vara befogat men 
ett visst mått av försiktighet måste finnas med. Bättre är ibland att 
vi får information om vilka som kör eller var dessa maskiner kan stå 
parkerade. Ett samtal till föräldrar eller förare kan ibland vara väl så 
effektivt.

Tagit kontakt
Jag har själv ringt upp och talat med ett 20-tal personer som nyttjat 
den inofficiella crossbanan i Kärra. Bra samtal och upplysande om att 
det helt enkelt inte är tillåtet att köra motorcross i naturen även om 
”alla andra gör det eller att man gjort det i 15 år”. Eller som många 
sade: ”Vi har talat med ägaren”. På frågan om vad ägaren heter är det 
ingen som kan berätta det, och i det stora hela spelar det rent juri-
diskt ingen roll. Lagstiftningen är glasklar: Inga motorfordon i natu-
ren. Men som sagt, körandet har minskat betydligt och det var ju ett 
av målen. För övrigt var en av förarna från Orust så det är vida känt 
att i Kärra är det fritt fram.

Rykte om hämtning av mopeder
Ett rykte har nått oss som säger att det kommer äldre ungdomar 
från andra stadsdelar och ”hämtar” mopeder. Ungdomar som bor i 
Kärra förväntas komma till en plats med sina mopeder, där de sedan 
blir bestulna på sina motorfordon. Ryktet säger också att man för att 
skydda sig, köper ytterligare en moped av sämre kvalitet för att ta 
med sig om man skulle bli utvald att ställa upp med en moped. Är 
detta ett rykte eller är det någon, barn eller vuxen som känner igen 
detta? Ta kontakt med mig Håkan Bredinge så att jag kan få det be-
kräftat som sanning eller skröna.

Uppdatering om fartkameran
En uppdatering kring den automatiska fartkameran. Den har nu 
stått 23 gånger på Hisingen och den har registrerat omkring 300 
fortkörningar. Kom med tips på platser där kollegan kan ställa upp 
den.

Samling vid förskolor
Vi får in information om att ungdomar samlas på skolgårdar och då 
framför allt vid våra förskolor. Ofta är de byggda så att innergården 
ligger gömd bakom byggnaden vilket gör dem till bra insynskyddade 
platser. Vi har säkert ett hundratal sådana ställen på olika platser vil-
ket gör det svårt att hålla löpande uppsikt på var det är mest ange-
läget med kontroller. Om vi får så bra och specifik information som 
möjligt så ökar chansen eller risken - beror på vilken sida man stå - att 
vi kan göra oannonserade besök. Vi vill ju inte att barn eller personal 
ska skada sig på trasiga flaskor eller behöva lägga tid på att städa efter 
någon annan. Ni som har ungdomar i den ”hängande och chillande 
” åldern kanske dessutom kan höra er för och ta ett samtal.

HÅKAN BREDINGE, KOMMUNPOLIS HISINGEN 
KENNET JOHANSSON TRYGGHETSSAMORDNARE HISINGEN 

Insändare

Inför avgift och böter på 
återvinningsstationerna

Jag kan inte var den enda som är trött på all nedskräpning 
på återvinningsstationerna. Här slängs allting, utan att det till-
låtet. Det värsta är att inte det som man får slänga i behål-
larna orkar en del människor lyfta dit. Bor i Kärra  och har sett 
det härpå flera stationer. Pratade med en väninna som bor i 
Frölunda och sa att det är likadant där. Inför övervakningska-
meror, avgifter och kraftiga böter om för personer som inte 
klarar av att göra rätt på stationerna. 

ANNA



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

Beställning: Minimibeställning för bufféer är 6 
personer, vi reserverar oss för ev. pris & sorti-
mentsförändringar.  Vi lagar även mat till din firmaf-
est,  ditt bröllop eller dop.

Kom in i restaurangen och gör din beställning eller 

ring köket 010-741 59 88, du kan också maila  
backebol.restc@coopvast.se eller beställa via  
www.coopforum-goteborg.gastrogate.com

Öppettider:  Frukost & Café mån–fre 08–17  
(frukost 8–10.30) • Café lör–sön 9–17 • Lunch och 
á la carte mån–sön 11–16.30.

Väl mött önskar Personalen på  
Coop Kök & Café Bäckebol!

Ladda hem  
broschyr: Du kan även 
rikta din mobils kamera 
mot qr-koden för att ladda 
ner vår cateringmeny som 
pdf eller knappa in länken i 
din webbläsare:  
https://jmp.sh/cbYgX0u

KöK 
&CAFÈ
Coop Bäckebol

Ring köket diRekt: 010–741 59 88

FRUKOST, LUNCH  
& CATERING

• Kycklingfilé med sweetchili

• Västerbottenostpaj 

• Räkröra i cocktailglas

• Tomat & mozzarellasallad

• Marinerade gröna och  
svarta oliver

• Brietårta med rödlöks- 
chutney & valnötter

• Surdegsbröd med  
vispat örtsmör

• Till buffén väljer ni potatis-
sallad eller potatisgratäng

Buffémenyer: Charkbricka • Medelhavsbuffé 
Bohusländsk buffé • Ostbuffé • Ceasarbuffé 
 Vegetarisk buffé • Texasbuffé

Övrigt: Tillval till buffémenyer • Italiensk paj 
Kycklingpaj • Laxpaj • Landgångar • Räksmörgåsar 
Tilltuggsbitar

Smörgåstårtor (6, 8, 9, 10, 12 eller 15 bit): 
Västkusttårta • Italiensk tårta • Räktårta.

Tårtor: Moussetårtor • Princesstårtor • Frukttårtor

FRÅN VÅRT UTBUD
Middagsmys för 2 personer 
3-rättersmeny, från 249:- hämtas 
fredag och lördag. Finns på Facebook 
(Kök & Café Coop Forum Bäckebol) och 
är beställningsbar från onsdag varje vecka.

Matlådor 55:- köp 4 betala för 3.

Färdiga baguetter, sallader  
och pajer från 49:- finns inne på  
Stora Coop.

Färdigmat att njuta! Vår studentbuffé beställs minst 1 vecka i förväg samt ett 
minsta antal av 6 personer och gäller mellan 15 maj – 15 juni. 
Beställningsinformation finns längst ner på sidan.

Önskar ni att beställa en 
studenttårta så hjälper vi 
gärna till med det också.

Buffén går även att få 
vegetarisk om så önskas!

STUDENTBUFFÉ 2021 Tillval till buffén 
39:-/st

• Rökt lax med citronkräm 
• Ugnsbakad lax  

med romsås 
• Cocktailglas  

med räkröra 
• Grillad kycklingfilé
• Skivad rostbiff 
• Skivad nötpastrami 
• Skivad fläskpastrami 
• Brietårta med valnötter  

och rödlökschutney

169:- pp

VI ORDNAR MATEN TILL STUDENTEN, FESTEN,  
FIRMAFESTEN, BRÖLLOP OCH DOP
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Ombyggnation pågår  
hos Stora Coop i Bäckebol
Ska bli Göteborgs fräschaste matbutik

 � För någon månad sedan 
startade Stora Coop i Bäckebol 
upp en omfattande ombyggna-
tion, som ska stå klar i septem-
ber.

- Det var absolut dags och 
nödvändigt för oss att göra det 
här. Både för oss själva men 
framför allt för alla våra kunder, 
säger Mattias Johansson tillför-
ordnad stormarknadschef.

Att Stora Coop i Bäckebol är en popu-
lär daglivaruhandel är utom allt tvivel. Hit 
strömmar det dagligen folk från närområdet 
och andra platser i Göteborgsområdet. En 
stor anledning är det stora utbudet av varor 
som finns och till det en trevlig och kunnig 
personal. Här finns helt enkelt “allt” man be-
höver och för många är det en upplevelse att 
vara här och handla.

Stora Coop i Bäckebol är en av Göteborgs 
största matbutik och nu ska den bli ännu 
fräschare efter ombyggnationen.

- Ja, vi har startat upp ett omfattande ar-
bete med att byta ut en massa saker. Helt 
enkelt uppgradera butiken. Allt för kunden 
och för vår personal. Vi ska bli Göteborgs 
fräschaste matbutik. säger Mattias.  

Flera avdelningar har redan flyttats om 
och fler kommer. Bland annat innan kassor-
na är väggarna borttagna och det är betydligt 
öppnare än tidigare som gör att man får en 
klart bättre överblick.

Vad kommer att hända i butiken?
Nya kylar och frysar
- Först och främst så byter vi alla kylar och 

frysar eftersom att det dels var dags och för 
att att EU:s miljökrav kräver det. Det ny ky-
larna och frysarna är energibesparande och 
det ger också en bättre hållbarhet för varor-
na.

Belysningen
- I hela varuhuset sänks taket och vi byter 

alla lampor så att det blir ett bättre och en-
ergisnålt ljus.

Hyllorna
- Alla hyllor byts ut och det blir ännu enk-

lare att hitta sina varor. Till det sätter vi nya 
tydliga etiketter på alla varorna. 

Ny delikatessavdeling
- Delikatessen är alltid viktig att utveck-

la eftersom det är en attraktiv “station” för 
kunderna. Nu kommer den att bli lite stör-
re och få ett bredare utbud. Här kommer vi 
att satsa lite extra på den färdiglagade maten 
från vår restaurang som man kan köpa. Just 
färdigmaten har ökat markant under pande-
min.

Mattias har också fått klart med en ny 
färskvaruchef, Therese Björkvist, som ser 
fram emot att bland annat delikatessavdel-
ning tar ännu större plats.

Dricka och snacksavdelning
- Där är det mesta redan på plats och nu 

har vi fått en klart bättre struktur på den sek-
torn.

Frukten och grönsaksavdelningen
- Finns på samma plats som tidigare, men 

vi byter inredningen det blir betydligt större 
plats. Luftig och inbjudande för ögat och det 

kommer att bli enklare att hitta sina varor 
för kunderna. 

Kassorna
- Nya kassor och snabbkassor kommer 

succesivt att bytas ut.
Spelhörnan kommer också att designas 

upp, liksom blomavdelningen som hamnat 
på en ny bra plats, samt att hygienavdelning-
en snart är klar. 

I september beräknar Mattias med att allt 
ska vara klart.

Onlinehandlingen ökar
Det är inte bara fullt med kunderna på 

plats i butiken och handlar, utan många 
handlar också via nätet.

- Onlinehandlingen har ökat väsentligt se-
dan pandemin drog in och den lär fortsatt 
bli hög. Folk har vant sig vid att det är både 
smidigt och skönt att få sina voro hemkörda.

Mattias berättar att under pandemin så 
har de kunder som handlar i butiken betyd-
ligt mer än tidigare. - De har inte varit på 
plats lika ofta, men när de väl är det så hand-
lar de rejält. 

Självklart så följer Stora Coop rekommen-
dationerna från Folkhälsomyndigheterna, 
med handsprit tillgängligt och med infor-
mationsskyltar.

Hela ombyggnationen är en stor investe-
ring för Stora Coop

- Den är nödvändig och nu kommer vi att 
stå väl rustade för att möta kunderna i fram-
tiden och vår personal får en ännu bättre ar-
betsmiljö. Det är också viktigt.

120 personer med praktikanter och som-
marjobbare ser till att Stora Coop i Bäckebol 
rullar på. 

- Medarbetarna är nyckeln och de gör ett 
otroligt bra jobb, säger Mattias. 

Stora Coop i Bäckebol är inte bara en av 
Göteborgs största matbutik

Nu är den på väg att bli en av Göteborgs 
bästa och fräschaste matbutik.

LEIF MARTINSSON

Från vänster: Mattias Johansson och Theres Björkvist framför delikatessavdelningen som nu ska bli ännu större.

Kylar och frysar byts ut. Blomdavdelningen, är en av flera, som fått en ny plats.



HISINGS BACKA - TROLLSTIGEN 4
5 rok, BOAREA: 111 kvm
Mäklare: Rickard Stig | Tel: 0790-73 77 70 

HISINGS BACKA - LILLHAGENS SANDLYCKA 3A
2 rok, BOAREA: 55 kvm, AVGIFT: 4 289kr/mån
Mäklare: Simon Mashallah | Tel: 0708-23 82 79 

TUVE - BRUNNEHAGEN 62
4 rok, BOAREA: 118 kvm 
Mäklare: Emma Mc Cullough Nylén | Tel: 0707-23 82 22

HISINGS KÄRRA - LILLA INGEBÄCKSVÄGEN 20A
3 rok, BOAREA: 77 kvm, AVGIFT: 4 809kr/mån
Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

TUVE - NOLEHULTSVÄGEN 3
1 rok, BOAREA: 53,5 kvm, AVGIFT: 3 033kr/mån 
Mäklare: Ellinor Petrovski | Tel: 0766-23 82 61

TUVE - BRUNNEHAGEN 25
3 rok, BOAREA: 80 kvm, AVGIFT: 5 135kr/mån

Mäklare: Ellinor Petrovski | Tel: 0766-23 82 61 

TUVE - ARVESGÄRDE 30
3 rok, BOAREA: 81,5 kvm, AVGIFT: 5 378kr/mån 
Mäklare: Andrea Larsson | Tel: 0729-61 60 70 

TUVE - HINNEBÄCKSGATAN 87
5 rok, BOAREA: 144 kvm
Mäklare: Andrea Larsson | Tel: 0729-61 60 70 

HISINGS KÄRRA - PRILYCKEGATAN 91
2 rok, BOAREA: 62 kvm, AVGIFT: 4 288kr/mån

Mäklare: Sandra Faijermo | Tel: 0708-23 82 10

   

Bostäder som säljs via vår tjänst Läge+ hittar Bostäder som säljs via vår tjänst Läge+ hittar   
dudu  endastendast  på svenskfast.se/hisingenpå svenskfast.se/hisingen  

HISINGEN | Wieselgrensplatsen 23 | 031-23 82 00 | ERIKSBERG | Eriksbergstorget 9 | 031-761 60 70 
www.svenskfast.se/hisingen

Starta din bostadsaffär  
med Läge+

Att starta din bostadsförsäljningen i tid ger bäst resultat.  
Vi använder tiden till din fördel genom att aktivt leta upp och bearbeta spekulanter till 

din befintliga bostad innan du köpt ditt nya boende.

Här nedan hittar du ett urval av de bostäder som vi har till salu via Läge+ i Backa, Kärra och Tuve.
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Bygget av en ny idrottshall i Backa skjuts på igen

Föreningslivet prioriteras inte i stadsdelen
 � I över 20 år har frågan om en ny idrottshall i Hisings Backa diskuterats och varit på tapeten. Turerna och löftena har varit många och långa. 

Det senaste budet är att hallen ska byggas och vara klar 2025.
- Vi är grymt besvikna och frusterande över hanteringen av hela hallfrågan, säger IBF Backadalens Stefan Jungegård och Daniel Wester-

berg i Backa HK. 

Frustationen är lätt att förstå. Löftena till 
föreningslivet har varit många från politiker 
i Göteborgs Stad och andra instanser. Likväl 
finns det ingen hall på plats.

- Det som är riktigt tråkigt är att kommu-
nikationen mellan Göteborgs Stad och oss 
föreningar är en envägskommunikation. De 
hör aldrig av sig och vill informera, diskutera 
eller bjuda in till möte. Det är vi som hela ti-
den får söka informationen, säger både Stefan 
och Daniel.

Att de fick reda på att den eventuella hallen 
ska byggas först 2025, istället för 2023, var 
rena slumpen då Stefan hittade detta:

Från senaste mötet 2021-04-20 i Idrotts- 
och Föreningsnämnden kan man läsa i 
tjänsteutlåtandet till paragraf 59 där man 
beskriver att Idrotts och Föreningsnämnden 
ställer sig positiv att överta den idrottshall 
(vid Brudbergsskolan) som lokalförvalt-
ningen har för avsikt att bygga. “Längre ned 
i dokumentet kan man läsa: “Idrottshallen 
beräknas färdigställas 2025.”

Källa: https://bit.ly/3oIcWvo
Nu har hallen alltså blivit ytterligare 2 år 

försenad. Tidigare var beslutet att den skulle 
färdigställas 2023.

- Att läsa det här är som ett slag i ansiktet. 
Vi föreningar visste absolut ingenting om att 
idrottshallen skulle flyttas fram två år. 

Att leta information från protokoll, via nä-
tet, om en ny idrottshall i Backa är inte helt 
lätt.

- När man hittar något så blir man som all-
tid lika förvånad. Information och beslut som 
vi föreningar inte haft en aning om dyker upp 
i hallfrågan. Föreningarna i Backa har inte alls 
varit med och kunnat påverka någonting. Det 
är skrämmande på många sätt.

Märkliga turer
De båda representanterna för föreningarna 
i Backa är luttrade, men f-bannade, och be-

svikna över alla löften som getts om att en ny 
idrottshall ska byggas.

När det privata bolaget Keywe fick upp-
draget 2010/2011 att bygga en ny idrottshall 
med studentbostäder var det positivt, men 
2019 drog sig Keywe ur och ville endast byg-
ga studentbostäder. Trots att förutsättningar-
na för att de skulle få tillgång till tomten mitt 
i Selma Stad var att det uppfördes en hall ihop 
med studentbostäder.  Nyligen visade  det sig 
att Hökerum Bygg nu förvärvat projektet från 
Keywe.

- För gemene man som läser ovanstående så 
låter det jättebra att det skall byggas student-
bostäder i Backa, men för oss föreningar som 
varit med på hela resan med Keywe-projektet 
är det en stor besvikelse att det får gå till så 
här. Vem tar ansvaret för att det blev så här? 

Trots alla ofattbara turer som pågått sedan 
hallfrågan startade för många år har fören-
ingarna kämpat på, under urusla förhållande. 
Det har så klart satt sina spår.

- Så gott som en hel generation har gått för-
lorad, säger Stefan och Daniel. Risken är att 
den tendens håller i sig i framtiden om inget 
drastiskt händer. 

Nu står föreningarna med ett provisoriskt 
tält som långt ifrån håller måttet och en sliten 
Skälltorpsskolan som inte heller håller någon 
större kvalitet. Detta i en av Göteborgs störs-
ta stadsdelar, med massor av barn och ung-
domar.

Stadsdelen växer 
Backa HK och IBF Backadalen med vardera 
ca 500 medlemmar aktiva medlemmar är i 
stort behov av en ny hall.

- Hisings Backa är en växande stadsdel med 
stor inflyttning och ska vi kunna ta emot fler 
barn och ungdomar så behöver vi en ny hall. 
Nu. 

Som det är nu kör  föreningarna runt för 
matcher och träningar till Tuve, Lundby-

strand och andra delar av stan. IBF Backada-
len har nu den mesta av sin ungdomsverksam-
het i Tuve och får precis som Backa HK vara i 
Lundbystrand med träningar och matcher för 
seniorlagen. 

- Vårt representation lag, seniorer för damer 
och herrar, kan inte ens spela i sin egen stads-
del, för att det inte finns en idrottshall med 
fulla mått i Backa, säger Daniel besviket. Och 
Stefan kan bara instämma.

”-Seniorerna skall ju kunna visa upp sig 
som förebilder för ungdomarna, vilket nu är 
omöjligt”.

Någonstans har det gått fruktansvärt fel när 
en stor stadsdel som Hisings Backa inte har en 
fungerande idrottshall.

Det är minst sagt sorgligt.

Vad vill ni ska göras?
Först och främst att det blir ett konkret klub-
bat beslut att det ska byggas en idrottshall i 
Backa, där vi får vara med och påverka.

Det provisoriska tältet håller inte måttet 
så där måste det göras radikala förbättringar.

- Det krävs ett värmesystemen som fung-
erar året runt. Borttagning av tältet, ombygg-
nad med väggar och tak samt en liten läkta-
re. Det är ett måste att det investeras i de här 
sakerna, även om en ny hall byggs, säger Da-
niel.

Stefan förstärker det och hoppas verkligen 
att Göteborgs Stad och Idrott och förenings-
förvaltningen ser till att de här nödvändiga åt-
gärderna görs.

- När det nu skall byggas en ny idrottshall 
intill Brudbergsskolan så behövs det 2 spelpla-
ner för att tillgodose både träning och match-
er för båda föreningarnas representationslag 
och ungdomslag. Att kunna bedriva både se-
niorverksamhet- och ungdomsverksamhet i 
ens egen stadsdel kan ju inte vara för mycket 
begärt. Att åka till andra hallar runt om kom-
mer vi ju ändå behöva göra fortsättningsvis, 

men då finns i alla fall basen i stadsdelen. Med 
2 planer på samma plats så går det ju också 
att använda hallen till större arrangemang. 
Om det bara blir en plan och tältet försvin-
ner så kan ju föreningarna inte växa. Då blir 
det ju bara ett nollsummespel. Sedan har det 
ju ryktats att även Skälltorpshallen skall rivas 
på sikt…

Stefan och Daniels konkreta frå-
gor till ansvariga i Göteborgs 
Stad som de vill ha svar på är: 

1) Vem äger frågan om ny idrottshall i Hi-
sings Backa?

2) Hur blir det med ombyggnationen av 
tältet? Beslut redan fattat om att lösa det, el-
ler?

Källa: Idrotts och Föreningsnämndens 
möte 2020-03-17, § 37, diarienummer 
0521/19 Länk:https://bit.ly/3yw9dWi

3) Var skall våra ungdomar och seniorer 
träna de kommande då båda föreningarna 
växer stor i antal?

4) Varför får vi föreningar aldrig någon in-
formation om hallstatusen från politiken och 
andra i Göteborgs Stad? Från första dagen det 
pratades om en ny hall i Backa för över 20 år 
sedan har det alltid pratats om att förening-
arna, skall bli inbjudna till samtal, men det är 
obefintligt. Det är alltid vi från föreningarna 
som fått ligga på, jaga och söka information 
och bjuda in oss själva till samtal.

5) 2013 fanns det utrymme i stadens inves-
teringsram för pengar till en ny hall i Backa, 
men det rann ut i sanden. Vart tog de peng-
arna vägen?

6) Hur kan det bli bostäder på en yta som 
var avsedd för en idrottshall?

Frågorna är i högsta grad berättigade.
Fortsätter Göteborgs stad att var tysta i hall-

frågan är det återigen ett stort svek mot fören-
ingarna med alla barn och ungdomar i Backa. 

LEIF MARTINSSON

Fr v IBF Backadalens Stefan Jungegård och Backa HK:s Daniel Westerberg framför marken där det från början var tänkt att bli en ny idrottshall i Hisings Backa. 
Bakom skymtar det provisoriska tältet.



I november 2021 öppnar ICA Kvantum Bäckebol upp 
portarna för första gången. Butiken kommer att ha en 
stor kärlek till färskvaror och det personliga kundmö-
tet med syftet att skapa långsiktiga kundrelationer.

Det är inte varje dag man får den unika möjligheten att 
som ICA handlare öppna en helt ny butik i Göteborg, en 
utmanande och mycket inspirerande möjlighet! Nu bör-
jar sökandet efter min personal, så älskar du kundmöten, 
god mat och tycker om att göra de lilla extra hoppas jag 
att du söker jobb hos mig på ICA Kvantum Bäckebol och 
blir en del av ett Gött gäng.

Välkommen med din ansökan! 

/Jörgen

 
Ansök här: 
jobbakuten.easycruit.com

Bli vår nästa kollega!
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 � Afrodite Beauty/Selma Nails har funnits på Selma Lagerlöfs 
Torg i 5 år. Hit kommer kunderna för att främst få ordning och un-
derhålla sina naglar och ögonfransar.

- Vi fokuserar på nagel/ögonfransar, 
samt pedikyr, säger Kim Hao Nguyen 
som driver verksamheten, där hennes 
släktingar arbetar och samtliga är mycket 
ansvarsfulla och entusiastiska mot kun-
derna.

Kompetens hos medarbetarna finns i 
mängder. Alla som arbetar här har ge-
nomgått en utbildning inom nageltekno-
logi/nagelterapeut och ögonfransstylist

- Vi arbetar med den senaste tekniken 
som inte innehåller starka kemikalier för 
att undvika obehaglig lukt. 

Att kunderna ska vara nöjda med sin 
behandling är A och O hos  Afrodite 
Beauty/Selma Nails.

- En mängd stamkunder kommer hit var-
je månad och det visar att vi gör ett bra 

jobb., säger Kim.Kunderna som kommer 
hit är så klart främst från Hisings Backa 
och Hisings Kärra, men även folk från 
bland annat Mölndal, Kungsbacka och 
Kungälv har hittat oss.

Kunden kan beställa tid på nätet via 
Bokadirekt.se eller via telefon, samt drop-
pa in om det finns ledig tid.

Till jul ska de flytta in i nya lokaler på 
torget snett mitt emot Franska Skafferiet.

- Det ser vi fram emot och då får vi ett 
perfekt läge på Selma Lagerlöfs Torg.

Afrodite Beauty/Selma Nails är  värt 
ett besök om du vill få hållbara och star-
ka naglar.

Du kommer inte att bli besviken.

LEIF MARTINSSON

Van och Emma på Afrodite Beauty/Selma Nails.

 � Köerna ringlade långa redan 
timmen innan Kato Sushi i Kärra 
öppnade sin restaurang kl 11.00 
onsdagen den 12 maj. Många var 
både nyfikna och sugna på vad den 
nya restaurangen hade att erbjuda. 
Och de blev inte besvikna. Lovor-
den flödade bland de som var på 
plats och intog den goda maten.

Några av dem träffade lokaltidningen. Elsa med dot-
tern Margareta och Bengt njöt för fullt av maten.

- Det smakade utmärkt och hit kommer vi gå fle-
ra gånger var de helt överens om.

Elsa, som bor i Kärra tycker det är jättekul att 
Kato Sushi öppnat i Kärra.

- Vi som bor här behöver det och det är bra för 
centrumet att det finns lite olika restauranger.

Dagen till ära kunde man också sitta utomhus i 
solskenet och njuta.

Kato Sushi i Kärra Centrum kommer garanterat 
att bli en given mötesplats i stadsdelen.

LEIF MARTINSSON Fr v Elsa, Margareta och Bengt njöt av Kato Sushis goda mat.
Kato Sushis uteservering lockade många i solskenet 
under premiärdagen.

Kato Sushi fick en pangstart när de öppnade i Kärra.

På Afrodite Beauty/Selma Nail vårdar du dina naglar

Succé när Kato Sushi öppnade i Kärra
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Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först) Bl. körning l/100 km Ibiza 5,2; Ateca 6,8. CO2-
utsläpp g/km: Ibiza 173; Ateca 154. Miljöklass EU6 AP. **SEAT Privatleasing 36 mån. 1000 mil/år inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbetslöshet,  sjukhusvistelse och 
nedsatt arbetsförmåga. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2021). Möjlighet utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras. Uppl.- och admin.avgift 
tillkommer. Vi reserverar oss för feltryck, ändringar och avvikelser. Priserna går ej att kombinera med avtal och övriga rabatter. Gäller så långt lagret räcker. 

Ibiza Ateca
Style TSI 110 hk
Pris fr. 239.900:-  
Ord. pris 259.900:-
Privatleasing fr. 2.695:-/mån** 
inkl. stort utrustningspaket!

ÖPPETTIDER 
Vardagar  9–18 
Lör, Sön  11–15

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

Frontbilar är auktoriserad Återförsäljare och Verkstad  
av SEAT i Göteborg. Vi underlättar ditt bilägande!

Inkl. stort
utrustnings-

paket!

Automat, 
FR-paket, 110hk

+300:-
/mån**

Style TSI 95hk
Pris fr. 171.900:- 
Privatleasing fr. 1.995:-/mån**
Komfortpaketet +95:-/mån**
Parkeringssensor bak, förarpaket, klimatpaket

Uppgradera till FR  
+300:-/mån** 
- 110 hk
- Automat
- Sportstolar, Sportratt
- 17” lättmetallfälgar

Utrustad med bl.a.:  
Metalliclack, dragpaket med 
elektrisk dragkrok, backkamera, 
parkeringssensorer fram + bak, 
park eringsassist, SEAT Full Link, 
2-zons climatronic

Frontbilar – årets SEAT-återförsäljare 2020 

SEAT SEAT
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Nu kan du handla online 
på Ica Supermarket i Kärra

 � Matbutiken Ica Supermarket i Kärra är populär och den största mötesplatsen i stadsdelen.  Butiken utvecklas ständigt. Senaste greppet är 
att nu kan man handla online och få sina varor hemkörda.

- Det känns oerhört bra att vi nu kan ge kunderna möjligheter att onlinehandla, säger Jörgen Kjerstensson butikschef.

Matbutiken Ica Supermarket i Kärra är populär och den störs-
ta mötesplatsen i stadsdelen.  Butiken utvecklas ständigt. Se-
naste greppet är att nu kan man handla online och få sina varor 
hemkörda.

- Det känns oerhört bra att vi nu kan ge kunderna möjlig-
heter att onlinehandla, säger Jörgen Kjerstensson butikschef.

Jörgen har haft Ica Supermarket i Hisings Kärra i snart 10 
år och butiken har utvecklats steg för steg. Han började sin 
”Icakarriär i Utby”. 2011 tog han över Ica Supermarket i Hi-
sings Kärra. I November blir han ny chef för Ica Kvantum i 
Bäckebol.

Innan han tar över Ica Kvantum fortsätter han att utveckla 
Kärrabutiken. Många kloka och nödvändiga investeringar har 
gjorts under åren. Som nya kassalinjer, självscanning, ny deli-
katessavdelning, färdigmaten och ett salladstorg för att nämna 
några. 

- Det har varit viktiga och nödvändiga investeringar vi gjort 
och starkt rustad inför framtiden,

Senaste investeringen är en ny miljövänlig kylanläggning 
CO2, samt ny Led belysning.Och nyligen körde man igång 
den efterlängtade onlinehandlingen.

- Med onlinehandling så är butiken mer eller mindre kom-
plett, säger Jörgen.

Att handla online gör man för minst 500:- och då tillkom-

mer en utkörningsavgift. Skulle man handla för över 1.500:- är 
utkörningen gratis.

Så här handlar du online: 
1) Du går in på nätet Icas hemsida
2) Du anger ditt kundnummer eller Bank-ID
3) Du får upp bilder på varor och därifrån väljer du man vad 

vill köpa. Även varor med extrapriser finns där.
4) När du är klar så skriver du in adressen vart du vill få va-

rorna levererade.
5) Till sist betalar du via ditt Ica kort eller betalkort.

Utbudet av varor ökar när man handlar online
- Varorna plockas ifrån ett centrallager som har ett större ut-
bud, men Ica i Kärra är avsändaren, säger Jörgen

Onlinehandlingen ökar generellt och allt pekar på att det 
blir så även i Ica Supermarket i Kärra.

- Det kommer den att göra, men det finns också många 
kunder som vill komma till vår butik och gå runt och kika på 
vad de vill handla. Inte minst vill man gärna se våra färskvaror.

Till hösten väntar Ica Kvantum i Bäckebol
Redan nu är det klart att Jörgen bli ny chef för den nya Ica 
Kvantum som öppnar i Bäckebol i november.

- Det är en dröm för mig som går i uppfyllelse och ska bli 
fantastisk kul samtidigt som det är en stor utmaningen.

Bygget av nya Ica Kvantum pågår för fullt. Butiken är på 3 
600 kvm, och säljytan blir 2 500 kvm. Ungefär dubbelt så stor 
som Ica i Kärra. 

- Det blir en helt annan säljyta som man jobbar med. Att 
allt är helt nytt är förstås en skön känsla.

Rekryteringen av personal har startat, samt även att hitta 
Jörgens efterträdare på Ica Supermarket i Kärra.

- Det är ICA centralt som sköter hela den biten. Det känns 
bara bra, säger Jörgen.

Tills Jörgen lämnar Kärra och Ica Supermarket så kommer 
han och hans duktiga medarbetare att som vanligt göra sitt 
bästa för sina kunder som handlar här.

- Det är fantastiska kunder i Kärra. Många har jag skapat 
fina relationer med. Det kommer jag förstås att sakna, men 
hoppas självklart att de fortsätter handla i Kärra och även i vår 
nya matbutik i Bäckebol, säger Jörgen.

Jörgen har startat sin tredje ”resa” med Ica.
I november hittar du honom som ansvarig för Ica Kvantum 

i Bäckebol.
Tills dess är det Ica Supermarket i Kärra som gäller.

LEIF MARTINSSON

Ica Supermarket i Kärra butikschef Jörgen Kjerstensson är nöjd med att det nu går att handla online.



selmalagerlofstorg.se |  fi@selmalagerlofstorg

BÄCKEBOLS KYRKSAL: 
Bäckebols kyrksal 50 år

Vi tackar Gud för dessa år. Samtidigt 
avslutas nu verksamheten då huset 

skall rivas. Våra verksamheter flyttar till 
Backa kyrka och församlingshem, samt 

Brunnsbokyrkan. 

Söndag 30 maj 13.45 – 17.00
Mingel och utdelning av jubileumsskrift.

En del av GöteborgsLokaler – vardagsnära torg i hela Göteborg

Välkommen att handla lokalt
1FOOD SELMA FRUKT & GRÖNT  |  APOTEKET KRONAN

BÄCKEBOLS KYRKSAL SVENSKA KYRKAN  |  BLOMGÅVAN  |  FISKHUSET

FRANSKA SKAFFERIET  |  HEMKÖP  |  MJ GULD  |  PIZZERIA PÄRLA

SALONG INFINITY  |  SELMA NAILS AFRODITE BEAUTY  |  SELMAS OPTIK

SELMAS PIZZERIA  |  SUSHI K

BLOMGÅVAN:
Mors dags-erbjudande: 

Fina vaser/lyktor i tre 
storlekar, halva priset! 

Vi har öppet söndag 30/5 
10 – 14. Välkomna!

PIZZERIA PÄRLA:
Lunch mån – fre 11 – 15

79:-
Vi är anslutna till 

foodora.se.
Varmt välkomna!

MJ GULD:
Vi köper ditt guld

Batteribyte 

från 80:-

Supporta din lo
c a

ls
!

KRONANS APOTEK:
Vill ni ut och resa? 

Vi på Kronas Apotek Hisings Backa 
utför covid-19 friskhetsintyg. 
Boka på kronansapotek.se. 

Kostnad 1 295:-

HEMKÖP:
Kladdkaka

Dazzley, fryst, 400 g, jfr-pris 25,00/kg

10:-/st
Max 5 köp/hushåll. Gäller vecka 21.

SELMAS PIZZERIA:
Mån – fre 11 – 21
Lör – sön 12 – 21

SELMAS OPTIK:

2 000 kr 
rabatt på vårt bästa 

progressiva glas
Boka tid på 031-52 35 97 eller selmasoptik.se 
Synundersökning ingår. Gäller oavsett index.

Erbjudandet gäller 1 st glaspar/person 
t.o.m. 2021-07-01.

Mors dag 30/5
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Bensinstationen Ingo har 
öppnat vid Bäckebolsmotet

 � Nu har bensinbolaget INGO öppnat sin femtonde automatstation i Göteborgsområdet. 
Stationen ligger i Hisings Backa, vid Bäckebolsmotet på Transportgatan 2 och erbjuder pro-
dukterna 95, 98, diesel och E85 till ett lågt pris.

-Vi är mycket glada och stolta över att öppna vår femtonde 
automatstation i Göteborgsområdet. Jag hoppas både att bo-
ende i närområdet och förbipasserande kommer att uppskatta 
den ökade tillgängligheten. Dessutom ska det alltid vara trev-
ligt och tryggt att tanka på våra automatstationer och det har 
även varit vår strategi redan från starten. Alla våra stationer ska 
därför vara väl upplysta, rena och inbjudande, säger Jeremy 
Knights, Chef för INGO.

INGO (tidigare JET) öppnade sina första automatstationer 
i Sverige redan 1978 och har sedan starten inriktat sig på att 

sälja drivmedel till ett lågt och rättvist pris. INGO finns idag 
runt om i Sverige med 290 automatstationer. Under året pla-
neras ytterligare etableringar i landet.

- Bensinmarknaden i Sverige präglas av hård konkurrens. 
INGO har redan från starten varit den ledande prispressaren 
både nationellt och lokalt. Vi har framgångsrikt arbetat med 
att erbjuda kunderna fasta låga priser - och den strategin håller 
vi fast vid, avslutar Jeremy Knights.

B/K

Ny rapport: Så här 
kan fler unga köpa 
sin första lägenhet

 � För unga vuxna är det svårt att köpa en 
egen lägenhet med bolånetak, amortering 
och bankernas kalkylränta. I en ny rapport 
som släppts nyligen visar Skandia hur jus-
teringar i amorteringskraven skulle ge fler 
unga i karriären möjlighet att köpa en egen 
första lägenhet. Det handlar om att sänka 
amorteringskraven för unga och sedan öka 
kraven succesivt med åldern, för att ge fler 
unga chansen att komma in på bostadsmark-
naden.

I rapporten Amorteringstrappa – en lösning för unga vux-
nas etablering på bostadsmarknaden  jämförs dagens si-
tuation för 25-åringar  inom olika yrkeskategorier och deras 
möjlighet att köpa sin första lägenhet i Sveriges storstadsområ-
den. I beräkningarna har dagens situation, där många unga 
betalar 3 procent i amortering,  jämförts med beräkningar i 
form av en amorteringstrappa där amorteringskraven  för de 
unga som köper sin första lägenhet sänks till 1 procent, oav-
sett belåningsgrad.

Möjligheten med att förenkla  amorteringsreglerna,  un-
derlättar  ungas möjligheter att köpa  bostad  väsentligt. Be-
räkningarna visar att  ingen av  typfallen  i  rapporten, det vill 
säga  25-åringarna  med fast anställning  i  fem  yrkeskatego-
rier, har råd att etablera sig på bostadsmarknaden i centrala 
Stockholm med rådande villkor. Inte ens genom att köpa en 
minilägenhet på 29 kvadratmeter. Detta blir istället möjligt för 
fyra av fem typfall med den amorteringstrappa som använts i 
räkneexemplen. 

– Att unga ska behöva betala som mest i amortering i en 
fas i livet där de har som lägst inkomst och som högst boende-
utgifter är en paradox som behöver ses över. Med flexiblare 
amorteringskrav kan vi underlätta för våra unga att komma 
in på bostadsmarknaden och köpa en  egen  första lägen-
het även i storstadsregioner, vilket  våra beräkningar genom 
amorteringstrappan visar, säger Johanna  Cerwall, vd på 
Skandiabanken. 

Dagens krav slår hårt mot våra unga   
En amorteringstrappa  där  unga amorterar mindre  och att 
amorteringstakten sedan ökar senare i livet, skulle ge bättre 
möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden. För perso-
ner upp till 35 år som köper sin första bostad gäller 1 procent 
amortering, och för 36–40-åringar 1,5 procent amortering, 
givet att det rör sig om personer som investerat i sin första lä-
genhet. För personer äldre än 40 år och de som redan äger 
en tidigare bostad gäller samma regler som idag. 

– Som kraven är utformade idag slår de särskilt hårt mot 
våra unga som antingen riskerar att helt bli utestängda från 
bostadsmarknaden, eller att de får orimligt höga boendekost-
nader. En amorteringstrappa förflyttar amorteringsbördan från 
unga år, då inkomsterna är som lägst, till  senare i livet då 
inkomsterna generellt är högre och privatekonomin är  i stör-
re balans, säger Johanna Cerwall.  

En  privatanställd  arbetare  som är 25 år  har till exempel 
idag inte råd med en minilägenhet på 29 kvadratmeter i Stock-
holms stad. Däremot har personen råd att köpa en sådan lä-
genhet med en amorteringstrappa. Om samma person skulle 
köpa sin första lägenhet i Göteborg finns möjligheten idag att 
köpa en minilägenhet, men med amorteringstrappan har per-
sonen istället råd att köpa en normalstor lägenhet på 41 kva-
dratmeter. Malmö som har lägre bostadspriser ger personen 
redan idag möjlighet att till och med köpa en rymlig lägenhet 
på 54 kvadratmeter. 

–  Förutom att en amorteringstrappa sänker tröskeln för 
många unga att etablera sig på bostadsmarknaden i attrak-
tiva storstäder, kan  de även  ha råd med fler kvadratmeter. 
Dessutom ger det dem möjligheten att i  till exempel Malmö 
där bostadspriserna är lägre, att även få lite lägre löpande 
kostnader för lägenheten, säger Johanna Cerwall. 

B/K

Trygghetsbostäderna 
närmar sig inflyttning
Vid Selma Lagerlöfs torg i Göteborg närmar det sig inflyttning 
för trygghetsbostäderna och för det intilliggande äldreboen-
det är stommen klar. Markarbete på innergården pågår för 
fullt. Även den konstnärliga utsmyckningen är på plats, bakom 
den blå “maskeringen” döljer sig nämligen en fasadmosaik 
av Ernst Billgren. Om man är sugen på att se hur den ser ut 
får man dock hålla sig ett litet tag till.

Invigning kommer...

B/K Foto: Botrygg

Litteraturgatan  
i Hisings Backa
Nu läggs grunden för kvarter 5 och de första hyresrätterna 
vid Litteraturgatan. Här byggs parkeringshus med bostäder 
ovanpå.

Läs mer om vad som händer just nu på  
https://www.selmastad.se/nu-laggs-grunden-for-kvarter-5.../

B/K
Foto: Selma stad.

Även små annonser syns!

Boka din: 
Leif Martinsson, 0733–48 72 14



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

FÖRVALTAS AV GÖTEBORGSLOKALER – VARDAGSNÄRA TORG I HELA GÖTEBORG

Gilla oss på Facebook! ! @karracentrum  |  www.karracentrum.com

Veckans 
erbjudande 

Ny rätt varje vecka!

Kärra Hårteam
VÄLKOMMEN!

Set, Eva-Lena och Lena

031–57 18 99
Mån-Fre 09.30-18.00

Lördag 09.00-13.00
Kärraplatsen 9
Kärra Centrum

CANDY

de ska va gott o leva

z

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

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

Välkomna in!

Tel. 574030

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

Vi sponsrar

Kärra Café  
och Konditori

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

PASSA PÅ!

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!

KÄRRA

KÖK & BAR

Morsdag 30/5
Vi har öppet både lör och sön 10-15

För 50 kr kör vi gärna hem era blommor till er som  
bor i Kärra, beställ senast 11.00 båda dagarna.

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

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

Apoteksgruppen 
Kärra
Tel 031 - 57 18 40
Kärra Centrum

Apoteksgruppen  
Tuve Torg
Tel 073 - 441 67 92
Tuve Torg 9

Välkommen till  
ditt lokala apotek!

Varmt välkommen att handla ansvarsfullt hos oss om du är frisk! 
Vi har öppet som vanligt och försäkrar dig om att vi följer FHM rekommendationer. Tänk 
på att hålla avstånd, tillsammans håller vi i och håller ut. Ta hand om er och välkomna 
till oss på torget hälsar handlarna i Kärra!

Toast och kaffe 39 kr
Fralla med ost  
och skinka och kaffe 39 kr

Fikabullar och kaffe 39 kr
* Erbjudandet gäller på ICA 
Supermarket Kärra. Vi reserverar oss 
för slutförsäljning och ev tryckfel.

Kärra

Erbjudande!

Handla för 200:–  

och du får köpa Libero 

blöjor Up&Go 4–8 och 
Comfort 3–6 för  

99:-Vi fortsätter att erbjuda god tandvård med hög 
patient säkerhet. Du som är symtomfri är välkommen 
att boka tid. Har du blivit kallad men känner dig 
krasslig? Boka om tiden via vår webbplats eller ring 
oss så hjälper vi dig.

Folktandvården Kärra
vgregion.se/folktandvarden − 010-441 81 70

Kato Asian fusion håller öppet för frukost  
från 7.00 alla vardagar!

Dagens lunch mellan 11.00 - 15.00 

Förboka gärna redan nu inför kommande studenter/
skolavslutningar våra vackra och goda partybrickor 
med 60 bitars sushi eller annat gott från vår meny!

KÄRRA 
CENTRUM
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Kyrkospalten

   

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14

Tel. 031 - 52 18 30  |  www.mjguld.se

Selmalagerlöfstorg 1  422 48 HisingsBacka
   

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14

Tel. 031 - 52 18 30  |  www.mjguld.se

Selmalagerlöfstorg 1  422 48 HisingsBacka

   

VI REPARERAR GULD, SILVER & BIJOUTERIER. 

VI REPARERAR ALLA KLOCKOR – FRÅN ARMBANDSUR 

TILL GOLVUR. BATTERIBYTE.

VI UTFÖR ÖRONHÅLTAGNING

Öppet måndag – fredag 10 –18, lördag 10 –14

Tel. 031 - 52 18 30  |  www.mjguld.se

Selmalagerlöfstorg 1  422 48 HisingsBacka

GULD KÖPES!

Tacksamhet
 � När vi var små fick vi lära oss att säga tack. Det var inget som 

kom naturligt. Det fick vi lära oss. Så småningom gick det upp ett 
ljus och vi förstod varför. Allt det där goda och fina som vi fick på 
olika sätt, allt ifrån en liten glasspinne till maten på bordet varje 
dag, från julklappar till semesterresor, allt detta hade någon för-
sökt visa sin kärlek genom.

I bibeln får vi uppmaningen att när vi ber 
skall vi alltid tacka Gud och låta honom få 
veta alla våra önskningar, alltså inte bara 
be om något. Vår syn på livet blir så myck-
et mer positiv när vi väljer att se det goda 
och tacka för det, tacka varandra, men 
också ytterst sett Gud för det vi fått—för vi 
kan se allt som tecken på kärlek från våra 
medmänniskor och från Gud.

Vårt stora hål inombords är vår längtan 
efter att vara älskade. Ju mer vi upplever 
det, desto tryggare och mer generösa blir 
vi. Utan den kärleken söker många sig till 
ersättningar som kan vara skadliga för li-
vet.

Därför är det viktigt att vi hjälper varan-
dra att se det fina, allt det goda i livet och 
att tacka för det. Det hjälper oss att leva 
våra liv med större glädje och att kanske 
också se att det finns Någon därute som 
älskar oss.

På Mors dag (en dag som vi särskilt kan 
tänka på att tacka för våra mammor) har vi 
en tacksägelsedag för Bäckebols kyrksal. 
Efter 50 år av gudstjänster och församlings-
verksamhet skall nu huset rivas och verk-
samheterna flyttas till Backa församlings-
hem och Brunnsbokyrkan.

Vi sörjer över att lokalen skall rivas, men 
vi vill framför allt tacka för allt det fina som 
hänt där under detta halva sekel. Många 
har fått uppleva kärlek och vänskap, guds-
möten och skoj. Vi kan välja att se med 
tacksamhet på det som varit och förväntan 
på det som skall komma eller att bli bittra 
över att allt inte kan fortsätta som förut.

I livet möter vi ständigt nya händelser 
som prövar oss i vår kärlek och tacksam-
het. Genom att fokusera på det goda och 
fina som vi kan göra och som andra gör 
mot oss kan vi växa i glädje över livet. När 
glädjen stryps blir livet tungt och stress eller 
ensamhet eller andra negativa upplevelser 
kan lätt ta över.

Då är det för mig mer fruktbart att tänka 
på allt gott, önska andra allt gott och tacka 
Gud som den store arkitekten bakom livet 
och tillvaron. Han har satt mig här med ett 
syfte att älska i ord och handling. När vi 
tillsammans hjälps åt att göra det får livet 
en ljusare färg, glädjen växer och med den 
tacksamheten. Då är det gott att också kun-
na tacka Gud som är den yttersta givaren 
av allt och som älskar oss i överflöd.

GÖRAN STARKEPRÄST I BACKA PASTORAT

För höga hastigheter på 
Ellesbo och Kärravägen
Nyligen var ombyggnationen av Klarebergs-
motet klart. Det innebär bland annat att 
många som bor i Lillekärr Norra och kör bil 
tar Ellesbovägen och kör ned till Kärravägen 
för att komma ut på motorvägen, eller åt an-
dra hållet. Stundtals är det mycket trafik där. 
Inte minst där man svänger ned i kurvan mot 
Kärravägen. Flera läsare har uppmärksammat 
att det körs alldeles för fort och undrar om det 
finns något som kan göras åt det problemet.

Alexander Wattwil pressansvarig 
Göteborgs Stad trafikkontoret:

- I korsningen där Lillekärr Norra ansluter 
till Ellesbovägen finns en hastighetsdämpan-

de åtgärd i form av en förhöjd passage som 
är till för att öka trafiksäkerheten för oskyd-
dade trafikanter. Den hjälper även bilister 
som kommer från Lillekärr Norra, men det 
som motiverar hastighetdämpningen är alltså 
korsningsanspråken för oskyddade trafikanter.

I övrigt är gatan reglerad till 50 km/timme 
och att göra ytterligare åtgärder för att bilis-
ter lättare ska komma ut på Ellesbovägen är 
inte aktuellt. Det är också möjligt för polisen 
att övervaka att hastighetsbestämmelserna ef-
terlevs.

B/K

Rån och misshandel i Brunnsbo
 � Två personer blev rånade i Brunnsbo på Hisingen. Fyra perso-

ner bröt sig in i deras bostad, beväpnade med pistol och kniv, för att 
misshandla dem innan de försvann från platsen.

Polisen i Göteborg utreder ett grovt rån sedan 
två personer blivit misshandlade och rånade i 
sitt hem i Brunnsbo under natten mot tors-
dag.

Larmet kom klockan 00.48 den 20 maj. 
När polisen kom fram till platsen anträffades 
två personer.

– De var chockade och upprörda, men inga 
allvarliga fysiska skador, säger Göran Carlbom 
till Göteborgs Posten. 

Polisen uppger att gärningsmännen ska ha 
varit beväpnade med pistol och kniv. Man-
nen ska ha fått en lättare knivskada på handen 
medan kvinnan fått kokande vatten hällt över 
sin hand.

Händelsen utreds som grovt rån av polisen.

B/K

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se



BACKA/KÄRRA LOKALTIDNING 17MAJ 2021

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

Det här ingår: 
4 HÖGTRYCKSTVÄTT 4 TRYCKLUFT 4 EL 

4 DAMMSUGARE 4 VÄRME 4 STEGE 4 VATTENSLANG

Boka tid online på www.variantbil.se

SJÄLVTVÄTT

BILAR
KÖPES

0,5 tim. 99:-    1 tim. 175:-    1,5 tim. 250:-    2 tim. 300:-

   0,5 tim. 99:-    1 tim. 175:-    1,5 tim. 250:-    2 tim. 300:-

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

✓ HÖGTRYCKSTVÄTT ✓ TRYCKLUFT ✓ EL  
✓ DAMMSUGARE ✓ STEGE ✓ VATTENSLANG

EGEN UPPVÄRMD HALL

BOKA ONLINE / DROP IN

HUSBIL
HUSVAGN

BIL
Maxhöjd 3.45 m • maxbredd 3,40 m

maxlängd 10 m
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BILAR  

KÖPES

Passa på att tvätta din husbil eller 
husvagn innan 15/6 (pga ombyggnation)

Vi vill ha dig.
Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske 
din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. 
Vill du vara med? Sms:a medlem till   eller gå in 
på www.naturskyddsföreningen.se. Ett medlemskap 
kostar  kr/mån.

FORD KUGA
PLUG-IN HYBRID

UPP TILL 56 KM ELEKTRISK RÄCKVIDD

”Bättre och billigare än så här blir 
det inte om du ska privatleasa en 
laddhybrid just nu” 

Aftonbladet Plus,  24 feb 2021

• 17” aluminiumfälgar
• 8” pekskärm med SYNC3 & navigation
• 12,3” digitalt instrumenkluster
• FordPass Connect

• Backkamera
• Parkeringssensorer fram & bak
• Två-zons klimatanläggning
• Uppvärmd vindruta

FORD KUGA TITANIUM 
2.5 PLUG-IN HYBRID 225HK
Privatleasing 3 495 kr/månad*

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING:

FORD HEDIN BIL TAGENE
Tagenevägen 26. Tel. 031-751 75 10
Mån–fre 9-18, lör–sön 11-15

*Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil. Ford Assistans till första servicetillfället. Bränsledeklaration blandad körning WLTP: Ford 
Kuga Titanium: 1,4l/100 km. CO2 32g/km, Miljöklass Euro 6.2 TEMP. Privatleasing baserat på 36mån, 1 000 mil/år, garanterat 
restvärde, serviceavtal ingår, uppläggnings kostnad, aviavgift tillkommer. Miljöbilspremien är avräknad i månadskostnaden. 
Miljöbonus betalas ut av transportstyrelsen och Hedin Bil ansvarar ej för att denna. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
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”Bebben” – profilen 
som alltid var sig själv

 � Han var välkände ”Bebben” med stora delar av fotbolls–Sverige 
och okomplicerade ”Johan” hos de som stod honom allra närmast. 

Som om tilltalet spelade någon roll.
Bertil Johansson var ju alltid sig själv.

Det hör till god  sed,  ett stilfullt avslut och 
några väl värda ord då en person som vi 
många har ett förhållande till går bort.

I ärlighetens namn inte alltid i sanning 
med verkligheten.

Då vi pratar om en speciell son från Par-
tille behövs inga sådana omskrivningar.

Bertil Johansson, född i Olskroken och 
uppvuxen i Sävedalen, var utöver en ovanligt 
begåvad fotbollsspelare, en genuin, ödmjuk 
medmänniska som gärna bjöd på en fräckis, 
som inviterade till en fisketur i havet utan-
för Hönö, som höll i torsdagens ärtsoppa i 
Folkets Hus i närheten av föräldrahemmet på 
Göteborgsvägen eller helt enkelt bara bidrog 
till en nöjsam och härlig dialog vid spontana 
möten.

Bertil Johansson var en man som hade tid 
och ett intresse för alla.

Bertil Johansson var en personlighet som 
aldrig framhävde sin egen förträfflighet.

Bertil Johansson var helt enkelt sig själv.
Alltid.
Under sin storhetstid.
Efter sin aktiva karriär.

Kanske var det dåtidens förutsättningar som 
formade ”Bebben” och dennes avslappna-
de och chosefria inställning till ett liv som 
många av nutidens profiler hanterar helt an-
norlunda och borde ta lärdom utav.

Möjligen var det älskvärda hustrun Solveig 
som såg till att äkta maken alltid stod stadigt 
parkerad med både fötterna i det verkliga li-
vet.

Eller att de förutsättningar som gällde på 
den tiden hade inverkan.

Att spela en bortamatch mot AIK i Stock-
holm på söndagen för att vara på plats då ar-
betsveckan som plåtslagare på Götaverken 
inte gjorde något undantag måndag morgon, 
krävde karaktär, passion och ett lag före jag.

Undertecknad hade förmånen att på nära 
håll följa en av de tre stora i den göteborgska 
toppfotbollen.

Örgryte hade sin Agne Simonsson, Gais 
stoltserade med Karl–Alfred Jakobsson – 
men vi hade den största av dem alla.

”Bebben”, tvåfaldig allsvensk skytteliga-
vinnare.

”Bebben”, svensk mästare, såväl som spe-
lare och tränare med sina blåvita kamrater.

”Bebben”, som varje hemmamatch fanns 
på plats då senare generationer spelade.

”Bebben”, som alltid hade en historia att 
berätta.

”Bebben”, som alltid, oavsett gikt eller en 
försämrad syn, vilken övergick i blindhet, be-
höll sitt goda humör och en ständig nyfiken-
het på allt och alla.

”Bebben” som alltid ställde upp för att 
skapa intresse inför ett derby, som alltid bi-
drog med att skapa det som i moderna tider 
kallas ”content” i syfte att locka publik och 
genera intäkter till den förening han älskade 
över allt annat.

Några problem att få den största av änglar 
att bidra fanns aldrig.

Mikael Nilsson må har gjort flest a–lags-
matcher.

Torbjörn Nilsson svarat för mest blåvita 
mål.

Ingen av två ödmjuka änglaikoner kan för-
neka att ”Bebben” är Blåvitt, att denne den 
största av legendarer, en artist, spjuver och 
humanist, betytt så mycket mer än att i en 
klassisk bildposé vila på en hörnflagga.

En symbol för den knegarstad som vi his-
toriskt varit så stolta över, den jargong som 
givit Göteborg så stora avtryck i hela vårt 
land.

5 maj 2021 lämnade en stor del av IFK 
Göteborg detta liv på jorden för att återför-
enas med alla änglar ovan där.

Ska erkänna att det under en tid funnits 
en stor oro över att inte ens vår ”Bebben” är 
odödlig, att den där dagen vi inte vill kan se 
framför oss kommer, att vi ska minnas det 
som ”Bebben/Johan” sa i en intervju för någ-
ra år sedan ”Nästa dag är det min tur, sånt är 
livet, men Blåvitt får aldrig dö.”

Vi brukar önska våra bortgångna vänner 
en vila i frid.

Vi vet att så inte kommer att ske med den 
där bästa och djupt saknade Johansson.

Han kommer hålla i gång där uppe. Med 
sköna klacksparkar, med ett antal fräckisar 
och inte minst ett genuint intresse för alla 
andra. Det kommer att bli en ännu trivsam-
mare plats.

Med en fantastisk man – ”Bebben” eller 
”Johan” – som helt enkelt levde ett långt liv 
som sig själv.

ULF JÖRNVIK

Även om han växte upp i Sävedalen var Hisingen en stor del av livet för Bertil ”Bebben” 
Johansson.
Som plåtslagare på Götaverken, som tränare för IF Warta och som ikon för alla kamra-

ter på vår ö.
Här är en minnestext som Ulf Jörnvik skrivit om en profil som kommer att vara saknad 

av många, om en speciell man vi ska minnas i alla våra dar och som 5 maj lämnade oss 
för alla änglar i den blåvita himlen
Vila i frid, ”Bebben”.

LEIF MARTINSSON 
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Bilab Kungälv AB 
Trollhättevägen 18, Kungälv, 0303-620 00 
www.bilab.se, Mån-Fre 9-18, Lör 10-15 

Audi Q4 40 e-tron Proline. Elförbrukning blandad körning 19,3–17,5 kWh/100 km. CO2-utsläpp 0 g/km. Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/ 
kylbehov etc. Miljöklass Euro 6d. Audi Privatleasing: 36 mån 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2021). Service ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. 
Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Månadsbelopp är baserat på att klimatbonus betalats till VWFS. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Fullständiga villkor på privatleasing.audi.se. Vi reserverar oss för 
eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Privatleasing från: 

4695 kr/mån 
Pris från ca 564700 kr  

Helt ny, helt eldriven. 
Audi Q4 e-tron.  
Nu lanserar vi ytterligare en elbil i form av Audi Q4 e-tron – en kompakt SUV med 
sportig design och mängder av infotainment. Det stora batteriet ger en räckvidd på  
upp till 51 mil enligt WLTP och kan laddas snabbt och effektivt med 125 kW. Storleks- 
mässigt är Q4 e-tron betydligt rymligare än den kanske ser ut tack vare elbilens nya, 
smarta plattform. Teckna privatleasing redan idag och möt framtiden imorgon.  

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 

ID.4 Life. Energiförbrukning vid blandad körning från 18,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Vi reserverar oss för ändringar 

och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.  

Nya eldrivna familjesuven ID.4 erbjuder rejält med plats för både passagerare och bagage. Takreling är standard 

och du kan välja till dragkrok. Dessutom hjälper den dig med körningen och har massor av uppkopplade 

tjänster. Du kommer långt på en laddning och snabbladdar 32 mil på 30 minuter. Boka en laddad provkörning.  

 

ID.4. Upp till 51 mil mellan laddningarna. 

Nu är ID.4 här. 

Elektrifiera livet. 
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Mattias x 2 
leder Kärra 
HF:s herrar

Det blir Mattias Kasberger tillsammans 
med Mattias Liifw som tar över tränarsysslan 
för Kärra HF SHE lag. Mattias Kasberger 27 
år, kommer från två säsonger som assisteran-
de tränare till Johan Pettersson i vårt damlag, 
där han var en stor bidragande orsak till fram-
gångarna. En egen tidigare spelare och mång-
årig ungdomstränare som vi inte tvekar att ge 
detta förtroende.Vid sin sida får han Mattias 
Liifw 41 år, med ett långvarigt förflutet som 
tränare på olika nivåer i IK Baltichov och se-
nast assisterande tränare i Kärra HF herrlag, 
samt ett förflutet som elitspelare i GIK Wa-
saiterna. Kärra HF  tror detta blir en bra mix 
som passar vår föreningsfilosofi att bygga på 
eget och som kommer ge allt för att Kärra HF 
ska få en spännande säsong i SHE.

B/K

Foto: Backataorp IF.

Fr v: Mattias Kasberger och Mattias Liifw. Foto: www.karrahf.se

Kärra IBK:s nya tränarstab för damerna.. Fr v: Fr vänster, Kajsa Alte, Angelica 
Cocchi och Emma Oljelund. Foto: Kärra IBK.

Seriespelet 
för seniorer 
kan börja

 � Folkhälsomyndigheten med-
delar att det fr.o.m. den 1 juni 
kommer bli tillåtet att spela en-
staka matcher och tävlingar ut-
omhus även för vuxna.

Till följd av det beslutade Svenska Fotbollför-
bundet i går att följande förbundstävlingar 
kan inledas fr.o.m. den 1 juni: div. 1, damer, 
div. 2 och 3, herrar, samt de elitförberedande 
tävlingarna F17, F19, P16, P17 och P19. 
Seriestarterna är sedan tidigare schemalag-
da till helgen den 5-6 juni, vilket nu alltså kan 
verkställas.

Dessutom har SvFF uppdaterat sina riktlinjer 
med bl.a nya restriktioner för publikbegräns-
ningar etc. Läs mer om det här.

SvFF riktlinjer finns  här (PDF-dokument). 
Uppdaterade 210518.

För verksamhet inom Göteborgs Fotbollför-
bund gäller följande:

Vi har fått klartecken från smitt-
skyddet i Västra Götalands Regio-
nen att starta upp med tränings-
matcher från 1 juni samt seriespel 
fr.o.m. 15 juni för seniorer.
Allmänna rekommendationer från VGR här!

Sedan tidigare har Göteborgs Fotbollför-
bund informerat om olika scenarion för serie-
spelet i Göteborg. Läs mer om det här.

Utifrån ovanstående besked så innebär det 
att seriespelet för seniorer (division 3 och 4 
damer samt division 4-7 herrar) kommer att 
genomföras som enkelserier (scenario 3) med 
start tidigast 15 juni. I praktiken innebär det 
att befintligt spelschema ligger fast men att 
omgångarna innan det vänder (dvs oftast 
omgång 1-11) stryks. Möjligheten att flytta 
matcher kommer att finnas som vanligt. Mer 
information och ytterligare instruktioner kom-
mer att delges berörda lag per serie via mail 
i slutet av veckan.

Reservlags- och motionsfotbollsserierna 
startar enligt ordinarie schema från 15 juni. 
Observera att det speciella Coronaregelver-
ket gäller dessa serier.

Det är alltså tillåtet att spela träningsmat-
cher fr.o.m 1 juni och bokning av sådan sker 
som vanligt här! Notera att det inte alltid kan 
garanteras 3-domarsystem under träningsmat-
cher fram till seriestarten.

Beakta att det fram till 1 juni är de befint-
liga restriktionerna och riktlinjerna som gäller. 
Bl. a så är det fortfarande inte tillåtet med 
publik på barn- och ungdomsmatcher samt att 
det endast är enstaka matcher som är tillåtna.

Med vänlig hälsning

GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

Kärra IBK:s damer 
med ny tränarstab

 � Med stor glädje presenterar Kärra IBK de nya ledare för damerna och ännu 
gladare och stolta är de över att det är just de här tjejerna som tar över!

Angelica Cocchi kommer vara huvudansvarig och Kajsa Alte Emma Oljelund kommer vara assisterande 
spelande tränare. Angelica har haft uppehåll det senaste året från innebandyn och hon började sin 
innebandykarriär i Kärra IBK i 10 års åldern och nu är hon tillbaka i ny roll som huvudtränare!

Kajsa Alte har börjat sin innebandykarriär i Pixbo Wallenstam och kom till Kärra säsongen 18/19
Emma Oljelund började spela innebandy i Stenungsunds IBK och har även spelat i både Marstrand 

och Kungälv innan hon kom till Kärra säsongen 19/20.

B/K

Backatorp IF flyttade till ny lokal
I helgen flyttade Backatorp IF ut ur sin 
klubblokal på Båtsman Kapers gata 1.   Det 
var stor engagemang bland ledare, föräldrar 

och spelare. Flyttlasset går till Lillhagsvägen 
där det finns kansli och möteslokal.

B/K



Varuhuset för 

hela familjen!

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

Följ oss på Facebook och Instagram @kladkallaren

VAXDUK. Metervara. STUDENTDJUR från 19:90 kr BALLONGER 8-pack. 19:90
SERPENTINER 2-pack. 14:90 kr

GÖDSEL
Botana.12 kg. 
Järnsulfat 12%

Student-
firande!
Vi har allt för ett 
roligt, men annorlunda 
studentfirande.

Besök vår 
utomhusavdelning 
Fylld till bredden med blommor
och krukor.

19 KR

90
Studentdjur

Från

19 KR
90

Ballonger

14 KR
90

Serpentiner

Tips till 
mors dag!

Rölunda Gård. Plantjord,  
täckbark, barkmull, naturgödsel.

JORDSÄCKAR
40/50 LITER

Veckans meny finns på kladkallaren.se
Lunchöppettider vardagar 11.00 – 14.30, helger 11.00 –15.00
Caféöppettider mån – tor 10.00 – 18.00, fre 10.00 – 17.00, lör 10 – 16.30, sön 11.00 – 16.30

Lunchrestaurang & Cafe Dagens lunch 
från 89 kr
Barnportion 0–12 år 59 kr
Inkl. Bröd, salladsbuffé & kaffe

4 för
100

VÄXTNÄRING
Botana.1 liter.

19 KR
/ST

90

VÅTSERVETTER
Hops. 72-pack. Aloe 
vera eller parfymfri

30
4 FÖR

GLASÖGON-
SERVETTER
Mr. Valet. 30-pack.

20
3 FÖR

BOMULLSPINNAR
Gunry. 200-pack.

7 KR/
PACK

50

44 KR 
/M

90
Från

KOMPOSTGALLER
90x90 cm, 567 liter.

99
KR

GRÄSFRÖ
Botana. 1 kg  79:90 kr
2,5 kg 199 kr

79 KR
/ST

90
1 KG

199
KR/ST
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LG Snickeri  
& Måleri  

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

Ljungdahls färg
Miljövänliga färger

Bäst i test!  
Utomhusfärgen NORDICA 

EKO.

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.
 
I egna lokaler kan vi även utföra 
reparationer, service eller rekond för såväl 
bilar som båtar.

Ring Robban: 0708–97 98 98 

ROBNAC AB
Vi fixar allt!

Harry Olofsson åter- 
vänder till Backadalen

 � Då har det blivit dags att presentera årets första nyförvärv och IBF 
Backadalen är oerhört glada över att kunna meddela att Harry Olofs-
son återvänder efter en fyraårig sejour hos Pixbo. 

Välkommen tillbaka! Vad skulle du säga 
att du främst utvecklat under åren i Pix-
bo?
- Tack! Svårt att säga då det känns som jag har 
utvecklats väldigt mycket både på plan och ut-
anför plan, om jag måste säga något speciellt 
så har jag utvecklat mitt spel med boll mest, 
jag har lärt mig att ha fart i spelet och ta ett 
ansvar med boll!

Vad har du för personliga förväntningar 
på den kommande säsongen?
- Jag har höga förväntningar på denna säsong-
en då det känns som vi har ett gäng som kan 
åstadkomma väldigt mycket tillsammans!

Förväntningar på laget den här 
säsongen?
- Förväntningarna på laget är att vi tar oss an 
ett litet mognare spel än de senaste säsongerna 
då det jag sett har varit lite juniorinnebandy 
så jag hoppas vi kan få ordning på det och att 
Jansson och Bylund gör mycket poäng.

Nu har du inte hunnit träna med hela la-
get ännu men hur är känslan i truppen?
- Känslan är bra, det är ju ett härligt gäng även 
om jag inte hunnit träffa alla än tyvärr men av 
det jag märkt av hittills så är det en go känsla!

WWW.BACKADALEN.NU

Harry Olofsson åter i IBF Backadalen. Foto: www.backadalen.se

Även små  
annonser 

syns!

Boka din: 
Leif Martinsson, 
0708–48 72 14

Lite
Lokalt

LiteLokalt.se

Kärra HF nytt
 � Nya elitserielaget Kärra HF:s damer rustar för fullt inför komman-

de säsong i högsta serien SHE. De har gjort klart med en rad fina ny-
förvärv:

Från HK Aranäs kommer Alexandra Lund-
ström och från Skara HF Elsa Aling från Skara 
HF. Kärra hämtar också tre spelare från SHE 
kollegan Önnereds HK: Elin Karlsson, Maria 
Sundin och målvakten Cornelia Hermansson.

Herrarna har fått in ännu en pusselbit i 
bygget av en ny herrtrupp inför kommande 
säsong med Carl Friberg, som kommer från 
Särökometerna.

B/K

Carl_Friberg Alexandra_Lundström

Cornelia HermanssonElsa Aling



ÖP P E T T I D E R  M Å – F R  X X – X X  L Ö  X X – X X  S Ö  X X – X 

ANPA S S A  D E N  P Å  D I T T  S Ä T T  L Ä S  M E R  P Å  WEBB AD R E S 

Bilen på bilden är extrautrustad. Priset gäller 1.4 TSI 204 hk e-HYBRID DSG6 Förbrukning blandad körning 1,2 l/100 km, CO2-utsläpp 27 g/km. Räckvidd på el 
upp till 58 km. Miljöklass EU6 AP. Förbrukning samt CO2-utsläpp påverkas av bilens extrautrustning. ändringar och avvikelser. *Genom att teckna avtal med 
Skellefteå Kraft får du tre års fri hemmaladdning med 100 % förnybar el, ett schablonbelopp per månad räknat på hemmaladdning för 1350 mils körning per 
år i tre år dras av direkt från din elräkning. **Läs mer på cupraofficial.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.  

NYA  CU P R A  FO RM ENTOR 
e - H Y B R I D  p l u g - i n 

E N  A NNAN  V ÄG . 

CUPRA  FORMENTOR   
1 . 4  e - H YB R I D  2 0 4  H K ,  D SG  AUTOMAT   
P R I S  F R ÅN :  XXX . XXX : - < / B 
CU P R A  C HO I C E  B I L L Å N  F R Å N :  X . X X X : - / M ÅN 

Vinterhjul på köpet!  
Vid order senast 31-3-2021  

LADDBOX  &  I N STAL LAT ION  4 . 4 7 5 : - 

t . o .m .  3 1  m a r s  2 0 2 1  ( E f t e r  ROT - a v d r a g * * * * ) 

3  Å R S  F R I  H EMMA L ADDN I NG   

v i a  S K E L L E F T E Å  K R A F T * * 

e - H Y B R I D  p l u g - i n
N Y A  C U P R A  F O R M E N T O R

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Förbr. bl. körn. 1,5 l/100 km, CO2: 33 g/km. Räckvidd el upp till 54 km. *Exkl. statlig bonus som erhålls av första ägaren inom 
6–9 månader. **Privatleasing baseras på 36 mån max 3000 mil inkl. SEAT & CUPRA Betalskydd 12 månader som täcker din månadskostnad t.ex. vid ofrivillig arbets-
löshet, sjukhusvistelse eller nedsatt arbetsförmåga. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baseras på VWFS basränta. Vid privatleasing gäller: 
ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften liksom ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. *** Förmånsvärde netto efter 50% marginalskatt.  
Vi reserverar oss för ev. feltryck, ändringar och avvikelser. Gäller t.o.m. 2021-05-31.

CUPRA HISINGEN  –   TAGENEVÄGEN 32A  –   HISINGS KÄRRA  –   031-577 400  –   ÖPPET MÅ-FR 9–18,  LÖ-SÖ 11–15

CUPRA FORMENTOR 204hk Frontbilar Edition
1.4 e-HYBRID 204 HK, DSG AUTOMAT

PRIS FR. 369.900:-  ORD.PRIS FR. 401.700:- (exkl. klimatbonus*)
PRIVATLEASING FR. 3.995:-/MÅN**  ORD. PRIS FR. 4.495:-/MÅN**
FÖRMÅNSVÄRDE FR. 1.695:- NETTO/MÅN***

EN ANNAN VÄG.

ANPASSA DEN PÅ DITT SÄTT LÄS MER PÅ FRONTBILAR.SE

STORT UTRUSTNINGSPAKET PÅ KÖPET 
19” Lättmetallfälgar Exclusive 38/3 Sport Black/Silver
Dragkroksförberedelse (för lokal eftermontering av dragkrok) 
Elektriskt manövrerad baklucka med virtuell pedal 
Parkeringsassistent och Parkeringssensorer (fram och bak)
Backkamera



100 kr för medlemskort tillkommer. Kortet aktiveras den 1 juni. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning 
och eventuella tryckfel.

TRÄNA HELA JUNI, JULI & AUGUSTI
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ENDAST

999kr
SOMMARENS
BÄSTA DEAL

teckna
sommarkortet

direkt!


