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AKTUELLT Mark- och miljödomstolen på besök i 
Torslanda i förhandling om vindkraftverk i Hake 
fjord. Den 17 december väntas deras dom.  

 – Det är jättebra med syn på plats, det ger möj-
lighet för enskilda att föra fram åsikter, säger Sofi a 
Lundberg, boende på Långholmen. SIDAN 4-5

Dom om vindkraft i 
Hake fjord i december
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■ ■ Idén om en Hisingenskylt på Ramberget 2021 har tagit 
fart på allvar. Bilderna på facebook har gett enorm respons.
– Med de gamla bilderna från förr tog det skruv, säger 
Jesper Hallén och Olof Antonson, killarna bakom skyltidén.

KOLHAMNSGATAN 1  •  031-22 90 09

ERIKSBERGS 
KÖPCENTRUM 

BESÖK OSS GÄRNA 
PÅ FACEBOOK

FÖRÄNDRA VÄRLDEN 
– ÄVEN I FRAMTIDEN
Ta ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde 
både nu och i framtiden – ge en testamentsgåva.

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN
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Skylta för 
Hisingen

REPORTERNS ORD  Vilken kul idé, en Hisingen-

skylt på Ramberget. Men inte bara som en 

kul ”grej” utan som ett statement, en marke-

ring, att Hisingen är en viktig del av Göteborg 

men också viktig för sin egen del. 

Jag brukar tjata om att Hisingen med sina drygt 

140 000 invånare är lika stor som en medelstor 

svensk kommun, typ Västerås, men som saknar 

ett centrum värt namnet (förlåt Backaplan) och 

”riktig” bio men som faktiskt har mycket intres-

sant, levande varv (om än i mindre skala nu), 

innovationscentret Science Park Lindholmen, 

Volvo, mycket natur och det kanske viktigaste 

av allt, en blandning av människor som faktiskt 

visar ett Sverige av idag, på riktigt. 

Hisingen har mycket 

att vara stolta över, nu 

kan man också visa det. 

Med en skylt på 

Ramberget.

Läs mer om idén 

bakom längre in 

i tidningen.

Väl mött.

Gör din röst hörd i våra kvarter!
Vad händer i ditt område? Vill du uttrycka din åsikt?  

Mejla oss tips eller insändare: hisingen@gbg.direktpress.se.

Madeleine Christell, reporter

Gilla oss på facebook
facebook.com/tidningenhisingen
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Kville blir pepparkaka4 TORSLANDA

Köstudie på Hjuviksvägen

LUNDBY Etablerade artister och nya förmågor. Hisingenfesti-
valen på Mötesplats Lundby och fritidsgården Chillzone i 
Lundby bjuder på ett späckat program under höstlovet. 

Dessutom uppmärksammas att Barnkonventionen fi rar 25 
år med en utställning i fritidsgårdens lokaler. 

Dagar fyllda av aktiviteter, workshops, prova-på-verksam-
het, spelningar och mycket mer. Det blir allt från standup 
med Kodjo Akolor från radions P3 och muralmålning med 
Benny Cruz till låttextworkshop med artisten Fröken B för 
mellanstadiet till frågestund med ungdomsmottagingen för 
högstadiet. Fröken B hörs också på scen på onsdagen och på 
fredagen intar Serengeti, Etzia och dj Lady Louise scenen 
innan det är dags för Ultimate Boys, Vic Vem och dj Finest på 
lördagen. Hisingsfestivalen genomförs inom ramen för Ung-
domssatsningen Hisingen som riktar sig till unga mellan 16-
25 år och ungdomspersonal från hela Hisingen, biblioteka-
rier, lärare från kulturskolan och ungdomar har tillsammans 
arbetat fram ett festivalprogram som sedan är tänkt att 
växa år från år. I år hålls det på Mötesplats Lundby men kan 
komma att spridas till övriga stadsdelar i framtiden. Läs mer 
om programmet och tider på Hisingsfestivalen 2014 på face-
book. 

När: Onsdag, fredag och lördag 29, 30 oktober 
och 1 november.
Var: Mötesplats Lundby, Blackevägen 1, 
hållplats Rambergsvallen. 
Pris: Gratis och öppet för alla ungdomar.

8 HELGERED

Lekplats åt öringen

FOTO: PRESS

Teckna serier i Torslanda

TORSLANDA Lär dig hur du kommer 
igång med att teckna serier och få tips 
av serietecknaren Johan Wanloo som 
är serietecknare, författare och illustra-
tör. Han har bland annat gjort serien 
”Kapten Klara”, skrivit egna barnböcker 
och illustrerat böckerna med Bellman-
historier. Från cirka 9 år. Föranmälan till 
biblioteket. Begränsat antal platser. 

När: Torsdag 30 oktober klockan 13-15.
Var: I tillfälliga lokaler på Torslanda 
skolan, Hembygdsgatan 2, Torslanda.
Pris: Gratis.

Retoy i Biskopsgården

BISKOPSGÅRDEN Byt leksaker med Retoy! 
Välkommen till premiären av Retoy i 
Göteborg. Ta med leksaker du inte 
längre leker med och byt mot roligare, 
kul för både barn och miljön och dess-
utom gratis. 

När: Torsdag 30 oktober klockan 15-17. 
Var: Sjumilahallen, Friskväderstorget 
Biskopsgården. 
Pris: Gratis.

Gör eget brädspel på biblioteket

KÄRRA Gör ett eget brädspel och inspi-
reras av traditionella spel med pjäser, 
kort och tärning. Eller gör ett analogt 
mobilspel. Klipp, klistra, rita och limma. 
Vi tillverkar egna spel och spelar till-
sammans. Ingen föranmälan krävs. Ål-
der 10-15 år. 

När: Onsdag 29 oktober klockan 12-15.
Var: Kärra bibliotek, Kärra centrum.
Pris: Fri entré.

Unga fi xar höstlövsfestival i Lundby

MISSA INTE I VECKAN...



ERIKSBERG

Extra mycket för pengarna

VECKANS ERBJUDANDEN 27/10–2/11 NYA COOP 
MEDMERA
FLER FÅR MER.

Läs mer på coop.se

 FÄRSK LAXFILÉ 
 Odlad i Norge/Leröy 
 Ca 1250 g.
Latin: Salmo salar. 
 Max 2 st/medlem. 

 89k    /kg 
  

Medlemspris   

 LÖSVIKTSGODIS 
 Karamellkungen 
 Max 3 kg/hushåll. 

 BANANER 
 Centralamerika 
 Klass 1. 
Max 5 kg/hushåll.

 10k    /kg 
   

  

KANON-
PRIS

 39)=  /kg 
   

  

KANON-
PRIS

 OXFILÉ 
 Naturkött/Brasilien/Uruguay 
 Välj mellan hel och halv. I bit. 700-1600 g. 
 Max 2 st/hushåll. 

 199k    /kg 
   

  

KANON-
PRIS

 EKOLOGISKA ÄPPLEN 
 Italien/Coop Änglamark 
 Klass 1. 

 20k    /kg 
   

  
 FLINGOR
GRÖT 
 Kelloggs 
 Välj mellan Special K 162-400 g, 
All bran regular 500 g och Cornflakes 600 g.
 Jfr-pris 33:33-123:46/kg. 

 40k     
 2 för   

  
HANDLA MED 
SHOP EXPRESS 
OCH DU FÅR KÖPA:
KAKOR
Coop
Välj mellan olika sorter. 600 g, 
jfr-pris 25:-/kg. Ord. pris 23,50-26,95/st.

UPPLEV POÄNGEN.
Besök poängshoppen på coop.se

 15k  /st 
   

  

SHOPEXPRESS

För dig som handlar med
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KILO KLÄDER slängs i soporna per person varje år, nästan hälften av dem är användbara. 
Därför har Göteborg stad dragit igång en informationskampanj för att få göteborgarna 
att sluta slänga kläder. Klädinköpen har ökat med cirka 40 procent, vi köper nästan 15 
kilo kläder per person och år varav 8 kilo hamnar i soporna, 3 kilo lämnas till second 
hand och 4 kilo blir kvar hemma. Sluta släng textil och du gör en stor miljöinsats!8AKTUELLT

TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: 031-720 55 91  E-post: hisingen@gbg.direktpress.se

Köstudie startar på Hjuviksvägen
TORSLANDA I en ny studie ska Göteborgs stad, Öckerö kom-
mun, Trafi kverket och Västtrafi k gemensamt hitta lösningar 
på hur köerna längs Hjuviksvägen ska minska. I takt med 
att infl yttningen till både Torslanda och Öckerö ökat har 
bilarna blivit allt fl er, vilket medför trängsel i högtrafi k 
längs väg 155, Hjuviksvägen. En arbetsgrupp kommer nu 
att se över möjliga åtgärder samtidigt som man tar hänsyn 
till de utredningar som redan pågår, som ett busskörfält 
mellan Lilla Varholmen och Hällsviksvägen, frågan om en 
personfärja mellan Hönö och centrala Göteborg samt arbe-
tena med trafi kstrategier i Öckerö och Göteborg.

– Jag välkomnar studien. De möjligheter som den identi-
fi erar ska vara till nytta för både invånare i Göteborg och i 
Öckerö kommun. Vi behöver gemensamt hitta en långsiktig 
lösning som skapar ett hållbart resande och trafi ksystem, 
säger Johan Nyhus, ordförande i trafi knämnden i Göteborg 
i ett pressmeddelande.

Något uppdrag att undersöka en bro mellan Öckerö och 
Hisingen fi nns inte. Efter nej i två folkomröstningar i Öck-
erö har det inte kommit något uppdrag att utreda det ytter-
ligare.

Bukowskis satsar fullt ut på Frihamnen 
FRIHAMNEN Från den 1 november har Bukowskis all sin gö-
teborgsverksamhet i Frihamnen då nätauktionsaktören Bu-
kowskis Market i Kajskjul 107 får sällskap av företagets fi ne 
art-del, som tidigare låg på Kungsportsavenyn.

– Det är en utmaning att fl ytta vår fi ne art från Göte-
borgs paradgata hit ut men vi hoppas att stadens planer för 
området blir så bra som man utlovar. Att det ska bli liv och 
rörelse och fl er verksamheter som kan generera nya kunder 
till oss, säger Bukowskis Oscar Molse i ett pressmeddelande.

Bukowskis Market fl ytt till Frihamnen för ett par år sen 
innebar större ytor och bekvämare parkerings- och trans-
portmöjligheter och omsättningen ökar med 20-25 procent 
om året. Nu har de ursprungliga 1100 kvadratmetrarna 
nära nog dubblerats till 2 100 kvm för att även kunna huse-
ra kvalitetsavdelningen.

– Det är glädjande att ett så starkt varumärke tror på Fri-
hamnens potential, säger Hanna Areslätt, projektchef för 
Frihamnen på Älvstranden Utveckling AB.

Planeringen för Frihamnens framtida innehåll på går för 
fullt och inför jubileumsåret 2021 ska en första deletapp 
med 1000 bostäder och 1000 arbetsplatser vara klar. 

ARKIVBILD: MARKUS ANDERSSON

1 timme bakåt 
... ska du dra din klocka natten 
mellan lördag och söndag. 
Klockan 03.00 ska klockan 
ställas om till 02.00. Nu är 
sommartiden över. Sedan 
1996 har hela Europeiska uni-
onen gemensam sommartid; 
den börjar sista söndagen i 
mars och slutar sista söndagen i oktober.

På Bibliotekslådan läser 
och pratar Häckens 
A-lagsspelare böcker och 
läsning medungdoms-
spelarna. Först ut var 
Emil Wahlström och 
Björn Anklev.
– Det är viktigt att läsa 
om något man tycker är 
roligt, säger de. 

BACKAPLAN Under fem tors-
dagseftermiddagar i höst 
snackar A-lagsspelare från 
BK Häcken böcker och bok-
läsning med barn från klub-
bens ungdomslag på biblio-
teksfi lialen Lådan på Backap-
lan. Emil Wahlström och 
Björn Anklev var först ut 
med sina bokupplevelser.

– Som barn läste jag Slot-
tet brinner av Olof Svedelid. 
Där lärde jag mig mycket om 

historia, det gillar jag fortfa-
rande, säger Björn.

– Jag läste Gummi-Tarzan 
(av Ole Lund Kirkegaard, 
red.anm) när jag var liten, 
den var kul. Och böckerna 
om Bert minns jag att jag gil-
lade, säger Emil.

I ett samarbete mellan BK 
Häcken och Lundby biblio-
tek vill man stimulera barns 

språkutveckling och upp-
muntra och ta tillvara nyfi -
kenhet och intresse för böck-
er och texter.  

För detta har Ingrid Fors-
berg på biblioteket och jour-
nalisten Curt Carlsson fått 
50000 kronor från kulturrå-
det för att driva projektet. 

– Det här är ett kul sätt att 
koppla ihop idrott och läs-
ning, säger Ingrid Forsberg.

Bortamatcher
Spelare, ledare och föräldrar 
i Häckens P05-lag fi ck lyssna 
till Björn och Emils egna er-
farenheter kring böcker och 
bokläsning, som att Björn 
läser mycket och har ofta 
med sig böcker på bortamat-
cher medan Emil främst läser 
tidskrifter, artiklar och bio-
grafi er, inte sällan om fotboll.

– Det är ett tips, att läsa 
om saker man gillar. Som 
fotboll, säger de.

Att fotbollsspelare är säm-
re på att läsa håller killarna i 
Häckens P05-lag inte riktigt 
med om även om träningen 
tar en del tid som kanske an-

Läsestuga med 
Häcken på Lådan

SMÅ OCH STORA SPELARE. Spelarna Emil W
tycker de. Elvis, Alen, Pontus och Elis s

BOKTIPS. Häckenspelarna 
fi ck boktips av Ilias från 
Häcken sP05. ”Läs Zlatans 
bok, den är jättebra”.

I tisdags avslutade 
Mark- och miljödomsto-
len huvudförhandlingen 
gällande vindkraftverk 
i Hake fjord med en syn 
på plats. Den 17 decem-
ber väntas domen.

HISINGEN – Det är jättebra 
med syn på plats, det ger 
möjlighet för enskilda att 
föra fram åsikter, säger Sofi a 
Lundberg, boende på Lång-
holmen i Torslanda och aktiv 
i den ideella föreningen Gö-
teborgs kultur- och miljöarv, 
GKMA, en förening vars hu-
vudsyfte är att rädda skärgår-
den från Göteborg Energis 
planer på att bygga en vind-
kraftspark i Hake fjord, vid 
inloppet till hamnen. 

I veckan avslutades mark- 
och miljödomstolen sin fem 
dagar långa huvudförhand-
ling i frågan och den sista 
dagen lades på en så kallad 
syn på plats. Rättens med-
lemmar, representanter från 
Göteborg Energi och övriga 
intresserade tog sig runt stan 
med stopp på Brännö, Äng-
holmen i Långedrag, Fotö 
och Långholmen i Torslanda 
för att på plats kunna skapa 
sig en uppfattning om de pla-
nerade vindkraftverkens på-
verkan på landskapsbilden.  

Kritik mot utredning
Sofi a Lundberg berättar att 
hon engagerade sig i frågan 
om vindkraften för två år se-
dan, då hon fl yttade till Gö-
teborg. 

– Jag fl yttade till Långhol-
men på grund av skärgårds-
läget men fi ck snabbt höra 
om planerna på vindkraft-

verken. Buller, ljusreflexer 
och den visuella påverkan är 
så klart en anledning till att 
man som närboende börjar 
engagera sig, men i takt med 
att jag satt mig in i ärendet 
har det kommit att handla 
om andra saker. Det är så 
många brister och frågeteck-
en i utredningen att jag inte 
kunnat låta bli att engagera 
mig, säger Sofi a Lundberg.  

Det två viktigaste frågorna 

tycker hon är de som handlar 
om bottenförhållandena 
samt om sjösäkerheten.

– Området där de vill byg-
ga har under många år an-
vänts för att dumpa mudder-
massor, men Göteborg En-
ergi har inte tagit reda på hur 
mycket föroreningar som 
fi nns på botten. Gissningar 
duger inte ur miljöhänsyn. 
Göteborgs hamn och sjöfar-
ten påverkas också då de vill 

tränga in vindkraftsparken 
precis mellan farlederna, sä-
ger Sofi a Lundberg. 

Skyddsåtgärder
Christofer Åslund är sam-
ordnare för vindkraft på Gö-
teborg Energi och på frågan 
om varför de inte gjort mer 
detaljerade undersökningar 

Juni–november 2010
■ Inledande samråd    
Dialog med berörda myn-
digheter, organisationer 
och allmänhet.

■ Utredningar
Frågeställningar kring en 
mängd olika aspekter från 
sjösäkerhet och djurliv till 
bottenförhållanden och 
ljudnivåer rätas ut med en 
rad utredningar.

Maj-juni 2012
■ Fortsatt samråd
Samrådsprocess igen, nu 
med utställning. Mer ut-
redningsresultat presente-
ras och man visar hur par-
ken kan se ut. Yttrandetid 
fram till 12 juni 2012. 
Eventuella kompletteran-
de utredningar görs. Även 
samråd med myndigheter.

■ Miljökonsekvensbeskriv-
ning/Tillstyrkan
En miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) samman-
ställs som beskriver vind-
kraftparkens direkta och 
indirekta effekter som kan 
påverka människor, djur, 
växter, mark, 
vatten, luft, klimat, land-
skap och kulturmiljö.

Här är vi nu
■ Tillståndsansökan
En ansökan från Göteborg 
Energi har lämnats in till 
mark- och miljödomstolen 
som höll i huvudförhand-
ling och syn i veckan som 
gick samt veckan innan. 
Den 17 december väntas 
domen som antingen ger 
tillstånd eller avslår ansö-
kan. Tillstånd ges enbart 
om Göteborgs kommun 
tillstyrker projektet. Möj-
lighet fi nns att överklaga 
domen till Mark- och mil-
jööverdomstolen.

DETTA HAR HÄNT 
Vindkraftverk i Hake fjord

VINDKRAFT PÅ BILD. Sofi a Lundberg kika
på plats. Kritik lyftes mot att man inte

Domstolen på plats 
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VISSTE DU ATT... SDF Västra Hisingen och Björlandagården F5-
skola får dela på 2,7 miljoner kronor med bland andra Chalmers 
och Ung Företagsamhet i Norge under tre år i sitt arbete med 
att mäta nivån av entreprenörskompetenser hos eleverna. 

Monika Ringius, 37 år, 
besöker Lindholmen:
– Tror inte på det. Det är en 
rolig idé men skulle bli lite 
för mycket. Kanske med Gö-
teborg istället i så fall.

SÅ TYCKER VI

Hisingsskylt 
på Ramberget 
–vad tycker du?

Enkät: Madeleine Christell

Niklas Andersson, 35 år, 
Wieselgrensplatsen:
– Det beror på var, Ramber-
get är ju ett naturområde 
som bör bevaras, så jag är 
tveksam. En bra tanke om 
man vill visa det vida be-
greppet Hisingen men sam-
tidigt delar man ju upp sta-
den i vi och dom. Kanske 
Göteborg hade varit bättre.

Julia Klasson, 23 år, 
Claudia Ardelean och 
Ida Larsson, 22 år, 
Lindholmen:
– Jättekul. Skulle utmärka 
Hisingen, defi nitivt. Mer ego 
åt Sverige.

Kasper Bröns, 19 år, Major-
na, på jobb på Lindholmen:
– Jättebra idé. Skulle vara ett 
bra sätt att visa att Göte-
borg är en kulturstad som 
växer och som inte är rädd 
för att sticka ut. 

Christina Sandell, 46 år, 
jobbar på Lindholmen:
– Jag vet faktiskt inte. Vad 
skulle det göra för jobb? 
Finns det kanske något an-
nat man kunde lägga peng-
arna på, tänker jag?

nars skulle gå till bokläsning.
– Vi har tyst läsning i sko-

lan och lärarna läser också 
för oss. Sedan läser jag en del 
själv också, säger Pontus.

Ilias i P05-laget läser en 
del om fotboll och har läst 
Zlatans bok fl era gånger, till 

skillnad från A-lagsspelarna.
– Den kan jag läsa igen 

och igen, den är jättebra. Jag 
gillar fotbollsböcker, säger 
han. 

Så i eftersnacket och fråge-
stunden blir det så klart en 
del fotbollssnack.

– Det är kul och ett intres-
sant upplägg och en bra erfa-
renhet för oss spelare också. 
Det är roligt att göra något 
utanför fotbollen, säger Emil 
Wahlström.

Björn Anklev håller med.
– Man hoppas ju att det 

gör skillnad. Det kan vara bra 
för barnen att höra det från 
någon annan som kanske är 
lite förebild, inte bara från 
lärare eller föräldrar, säger 
han.

På torsdag är det andra 
spelare ur A-truppen som 

gästar bokpratet på Lådan 
klockan 17. 

Madeleine Christell
madeleine.christell@

gbg.direktpress.se

FOTO: MADELEINE CHRISTELL

Wahlström och Björn Anklev premiärpratade om böcker under journalisten Curt Carlssons ledning. ”Att läsa om något man gillar är bästa sättet att komma igång”, 
spelar alla i Häckens P05. De pratade böcker och fotboll med seniorspelarna på Lådan. ”Jag gillar att läsa”, säger Pontus.

av botten svarar han att det 
kommer att göras, ifall de ges 
tillstånd att bygga vindkrafts-
verken. 

– Inför vår tillståndsansö-
kan har vi gjort de grundläg-
gande undersökningar som 
länsstyrelsen ansett vara till-
räckliga. Det har framkom-
mit att det fi nns en oro gäl-

lande skador på naturmiljön 
om att sediment skulle läcka 
ut. Vi kommer i första hand 
att leta upp platser där det 
inte är några föroreningar, 
men i de fall det är det så 
kommer vi att vidta skydds-
åtgärder och då kommer till-
synsmyndigheten att vara 
med och godkänna hur vi ska 

utföra de här arbetena i de-
talj, säger Christofer Åslund. 

Han berättar också att de 
inom ramen för projektet 
tagit fram ett lämpligt 
skyddsavstånd till farlederna 
i samråd med Sjöfartsverket, 
Trafi kverket och Göteborgs 
hamn, där man efter riskbe-
dömningar och simuleringar 

dragit slutsatsen att 200 me-
ter är en lämplig sträcka. 

– Göteborgs hamn vill nu 
gärna ha ett ökat buffertav-
stånd för att hamnen i fram-
tiden ska ha möjlighet att 
bygga ut farlederna. På Gö-
teborg Energi vill vi att säker-
hetsavståndet ska prövas från 
gällande förhållanden. 

Huruvida Göteborg En-
ergi får tillstånd eller ej kom-
mer meddelas den 17 decem-
ber.  

Caroline Johansson Sjöwall 
caroline.johansson.sjowall@

gbg.direktpress.se

FOTO: MARKUS ANDERSSON

r på några av de visionsbilder som Göteborg Energi presenterade vid varje stopp under tisdagens syn 
e får en trovärdig känsla av vindkraftverkens storlek när man gör bilderna i panoramaformat.

inför vindkraftsbeslutet
■ Var exakt ska vindkraftparken ligga?
Mellan farlederna Böttöleden och Torshamnsleden, cirka 7 
kilometer öster om Vinga fyr och cirka 8 kilometer väster 
om Älvsborgsbron. Huvudsakligen ligger området inom Gö-
teborgs kommun, men ett mindre delområde tillhör Öckerö 
kommun.

■ Varför vindkraftverk 
just i Hake fjord?
Hake fjord är utpekad i översikts-
planen för Göteborgs stad som 
intressant utredningsområde för 
vindkraft och att Göteborg ska 
sträva mot att bli en hållbar stad.

■ Vilka andra alternativa 
platser har utretts?
Dörjeskär i Öckerö kommun och vid Stora Pölsan i Kungälvs 
kommun.

■ Hur stor ska vindkraftparken bli?
Parken ska bestå av max 15 vindkraftverk med en maximal-
höjd på 190 meter.

■ Hur mycket el kommer vindkraftverken att kunna producera?
Det skulle ge en produktion av cirka 200 GWh/år. Det mot-
svarar en årsproduktion av hushållsel för cirka 100000 lä-
genheter, vilket motsvarar cirka 40 procent av all lägenhet-
sel i Göteborgs stad.

FRÅGOR OCH SVAR 
Om planerna för vindkraftverk

IDROTTSORTOPEDI.se
HÅLFOTSINLÄGG
RING  031  160 160

INDIVIDUELLT ANPASSAT
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AKTUELLT

FRISKVÄDERSTORGET
Tisdag 21 oktober  
Klockan 15.43
Stöld
På Friskväderstorget har en 
äldre kvinna blivit bestulen 
på sin plånbok
En kvinna kom fram till hen-
ne och frågade en massa sa-
ker som hon inte kunde sva-
ra på. När hon senare skulle 
betala märkte hon att hen-
nes plånbok var borta. Kvin-
nan ledsen och skärrad. Po-
lis på väg för att tala med 
kvinnan.

LAMBERGSGATAN
Tisdag 21 oktober  
Klockan 14.19
Brand
På Lambergsgatan i Sanne-
gården har det brunnit i so-
por och skräp utanför ett 
hus. Räddningstjänsten var 
snabbt på plats och kunde 
släcka elden innan det tog 
sig i huset. I nuläget är det 
oklart vad som orsakat bran-
den men polisen skriver en 
anmälan om mordbrand.

SWEDENBORGSGATAN
Tisdag 21 oktober  
Klockan 10.43
Rattfylleri
Vid Swedenborgsgatan, Kvil-
lebäcken, stoppas en manlig 
bilist för kontroll. Han miss-
tänks vara alkoholpåverkad 

och får följa med för prov-
tagning.

KVILLEBÄCKEN
Måndag 20 oktober  
Klockan 19.57
Rån väpnat
En massagesalong i Kville-
bäcken har blivit utsatt för 
ett rån. En man kom in och 
sa att han ville ha dagskas-
san samtidigt som han visa-
de upp en pistol. En man 
som jobbar på salongen sa 

att han inte skulle få några 
pengar och då tog rånaren 
en mobiltelefon istället och 
försvann från platsen. Råna-
ren är cirka 175 cm lång, 
hade blå jeans, röd tröja 
samt en mörk jacka/tröja. 
Han hade även solglasögon 
och en skidmask som mas-
kering och bar på en rygg-
säck. Polis är på plats och 
söker i området men ännu är 
ingen gripen.

SÖDRA VÅRVINDSGATAN
Måndag 20 oktober  
Klockan 17.57
Brand
I en källare på Södra Vår-
vindsgatan har det börjat 
brinna i en torktumlare.
Trappuppgången har blivit 
rökfylld och räddningstjäns-
ten är på plats och släcker 
branden.

BRUNNSBOTORGET
Måndag 20 oktober  

Klockan 01.52 
Skadegörelse
Vid Brunnsbotorget är det 

någon som krossar fönster-
rutor tillhörande Brunnsbo 
Pizzeria. 

POLISRAPPORTEN

Brunnsbo

ÖPPETTIDER
Måndag–fredag

7:00–22:00
Lördag–söndag
8:00–22:00

SKALDJURSFEST
på ett kick!

99k
/kg

Gäller från tisdag 28/10– söndag 2/11

Brunn sboklipp et!

Färsk torskfi lé
Asperö fi sk.

www.frontbilar.se
ÖPPETTIDER: 
Vardagar  9–18 
Lör, Sön 11–15

TAGENE 
Tel: 031-577 400
Tagenevägen 32A, 425 37 Hisings Kärra

citroen.se

LAGERRENSNING

Bilarna på bild kan vara extrautrustade. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter gäller ett begränsat antal lagerbilar. Bränsleförbr. bl. körning: 4,5-6,7/100km, CO2 109-153gr/km. 

Spara
23.600:-

Spara
17.400:-

Spara
19.350:-

Citroën C4 115 HDi 
Nu 166.800:- 

ord.pris 190.400:- Glastak och GPS +9.900:- EGS + 9.900:-

Citroën Berlingo 90 HDi
Nu 157.500:- 

ord.pris 174.900:- EGS + 9.900:-

Citroën C3 82 VTi Attraction
AC/CD & metallic
Nu 114.500:-

ord.pris 133.850:- Steel Edition  + 10.000:- 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen 
har sammanträde 
tisdag den 28 oktober kl 14.00 
i Backa kulturhus, 
sal: Nils Holgersson, 
på Selma Lagerlöfs Torg 24. 

På dagordningen finns bland annat 
följande ärenden:

» Återrapport – ny skolorganisation i Tuve 

» Mobilt IT-stöd inom hemtjänsten

Välkommen till  
stadsdelsnämnden 28 oktober 

Du hittar hela föredragningslistan och handlingar på  
www.goteborg.se/namndhandlingar

Fars dag 9/11
– skäm bort far med vår 
populära söndagsbrunch 

för 195:-.  

Passa på att ge honom en 
extra överraskning och 

kombinera med avkoppling 
på Art Garden Spa. 

Brunch och spa för endast 
645:-/person. 

Bokas på 031-726 25 08.

Spa • Konferens • Restaurang 
031-726  25 08 • arkenhotel.com

Källa: polisen.se



Vi vet hur vardagen ser ut. Ibland är 
du sugen på ett långkok, ibland på 
något snabbt och enkelt. Vissa dagar är 
fyllda med grönsaker och andra med sötsaker. 
Vad alla dessa tillfällen har gemensamt är att 
vi på Hemköp har massor av vardagsvaror till 
ett riktigt bra pris. Nu har vi dessutom märkt ut 
de varor som alltid är lite extra prisvärda. 

Leta efter märkningen Prisvärt 4-ever i din butik.

en bättre affär
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HELGERED Det är en vacker 
hösteftermiddag när Tid-
ningen Hisingen hänger på 
Fiskevårdsnätverket Göte-
borg till Osbäcken vid Helge-
red för att anlägga lekplatser 
för öringen. Vi är alldeles vid 
vägen, ett hundratal meter 
från golfcentret.

– Här är bra fallhöjd som 
man kan utnyttja så det blir 
fl öde på vattnet även vid låg-
vatten, säger Dan Calderon 
om valet av plats för lekplat-
sen. 

Tillsammans med Mattias 
Arvidsson, Björn Harne-
brandt och några till börjar 
de bära och slänga i större 

ståndstenar och lekgrus som 
körts dit i stora säckar. I gru-
set ska öringhonan sedan 
leka, och lägger sina ägg eller 
rom, som hannen sedan be-
fruktar. Vattensamlingarna 
som bildas bredvid blir bo-
plats för ynglen innan de 
vandrar ner till havet. Eller 
stannar i bäcken. 

– Havs-, insjö- och bäckö-
ring är samma art. Varför 
vissa stannar och andra 

vandrar vet man inte riktigt, 
det har säkert att göra med 
att de riktigt livskraftiga för 
goda gener vidare, säger Dan 
Calderon.

Ideellt och engagerat 
Skötseln drivs ideellt men får 
bidrag från både kommunen 
och EU och har även spon-
sorer. Intresset för fi ske- och 
naturvård är det som driver 
dem. 

– Det är ett sätt att betala 
tillbaka för bra fiske, säger 
Mattias Arvidsson. 

Att anlägga lekplatser görs 
nu på hösten, innan vinterns 
lek och kläckningen i vår. 
Öringen har återintroduce-
rats på fl era håll, bland annat 
har Björn Harnebrandt arbe-
tat mycket för att återupp-
rätta Kålseredsbäcken, en 
bäck som ansluter till Os-
bäcken på andra sidan Hi-
singsleden.  

– Jag har jobbat med detta 
i 26 år och det speciella med 
västkustbäckarna är att de 
snabbt växer igen.

De försöker göra det så 

gynnsamt som möjligt för 
öringen. 

– Eftersom bäckfåran är 
fl yttad så många gånger av 
människan genom århund-
raden så går det inte att åter-
ställa till ursprunget. Det 
handlar mer om att göra det 
gynnsamt, både för fiskar 
och andra, säger Dan Calde-
ron.

Människans påverkan
Större förändringar, som 
bygget av hamnen i Björ-
landa där bäcken mynnar ut 
i havet, försämrade förutsätt-
ningarna radikalt för öring-
en. Idag vet man bättre om 
naturvård över lag och vidtar 
åtgärder för att göra det så 
gynnsamt som möjligt.

– Det fi nns drag och vat-
tenfall där ingen tror att de 
kan ta sig upp, men det gör 
de, säger Dan. 

Björn Harnebrandt håller 
med, han har själv byggt 
trappor i fallen i Kålsereds-
bäcken där fi sken kan ta sats.

– De är helt fantastiska, 
säger han och häller ytterli-
gare några spänner grus 
innan dagens värv är full-
gjort. 

Madeleine Christell
madeleine.christell@

gbg.direktpress.se

HELGERED  REDIGERING: ANNA KARLSSON

Lekplats för öring i Osbäcken
■ ■ Med grus och sten anlägger Fiskevårdsnätverket 
barnkammare och lekplatser. Åt öringen i Osbäcken.
– För tio år sedan fanns ingen fi sk här, men nu har jag 
sett det, säger Dan Calderon i föreningen. 

FOTO: MADELEINE CHRISTELL

MÅLET ÄR LEK. Dan Calderon från Fiskevårdsnätverket slänger i en så kallad ståndsten i Osbäcken. Det ska bli barnkammare, eller lekplats, för öringen. ”Bäckens dragning har ändrats 
många gånger genom åren men vid större ändringar, som vid byggen och så, får de ansvariga återställa”, säger han. Dan Calderon och Mattias Arvidsson hoppas på bra återväxt av öring 
för framtida fi ske. ”Medvetenheten har ökat men det fi nns fortfarande mycket att göra”, säger de.  

Eftersom bäckfåran är 
fl yttad så många gånger av 
människan genom århund-
raden så går det inte att 
återställa till ursprunget. 

Fiskevårdsnätverket Göte-
borg vurmar för bäckar 
och dess invånare och 
rycker ut för att röja vand-
ringshinder eller anlägga 
lekgrusbäddar. Bildades 
2010 och består idag av 
ett 40-tal frivilliga som 
träffas i större grupp i fält 

7-8 gånger per år för bio-
topvård och ett par tillfäl-
len för teori hos Sportfi s-
karna. Inga förkunskaper, 
bara intresse krävs för att 
ansluta till nätverket.
Läs mer på www.fi skevård-
goteborg.se eller på face-
book 

OM Fiskevårdsnätverket Göteborg

FÖRE OCH EFTER

EFTER. I det lite grova gruset lägger honan sina ägg, kan vatt-
net silar över och ge bra syresättning. De stora ståndstenar-
na håller gruset på plats och säkrar bäckkanten.

FÖRE. Mjuk och lerig bäckbotten, inte så gynnsam lekplats 
för öringen. 

”Det är ett sätt att 
betala tillbaka 
för bra fi ske.”
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Hisingspatrioterna Olof 
Antonson och Jesper 
Hallén vill sätta Hi-

singen på kartan på allvar. De 
är killarna bakom idén på en 
Hisingsskylt i bästa Holly-
woodanda som de hoppas 
kan vara på plats inför Göte-
borgs 400-årsjubileum 2021.

– Skylten i sig är inte bara 
en jippogrej utan ska också 
förmedla något, ett sätt att 
markera att en plats är viktig, 
säger Olof.

De har ett intresse för 
stadsbyggnad och utveckling 
och skylten kan ses som ett 
inlägg i den diskussionen. 
Ingen av dem bor på Hising-
en men förutom att Ramber-
get är en passande plats är 
också Hisingen ”friare” än 
centrum. 

– Dels för att Hisingen ge-
nomgår stora förändringar 
och det inte är lika mycket 
”gammalt” att ta hänsyn till, 
det känns mer tillåtande. 
Många Hisingsbor är också 
positiva och tycker det är ro-
ligt att de får något. Det fi nns 
en stolthet också, säger Jes-
per.

De har engagerat sig pa-
rallellt med omdaningen av 
Heden och tycker att Hising-
en genom åren blivit minst 
sagt styvmoderligt behand-
lad. Skylten skulle kunna bli 
något av en upprättelse.

– Det bor många på Hi-
singen men det märks inte, 
man behöver markera att in-
nerstan växer över på Hi-
singen, säger de.

Skylt från förr
De ritade in skylten i gamla 
bilder och spred på facebook.

– Många trodde då att det 
funnits en skylt och kom-
mentarer som ”det vore kul 
om skylten kom upp igen” 
lades upp. Det var rätt kul, 
säger de.

När GP sedan tog upp det 
på nätet tog det fart på riktigt 
och de fi ck 4800 gilla på fa-
cebook. Nu är den siffran 
fördubblad.

– Många är klart emot 
men de allra fl esta tycker det 
är en bra och kul idé, vi kan-
ske skulle ordna en folkom-
röstning, säger Jesper.

Hisingen-skylt är ännu 
mest på idéstadiet, än fi nns 
inga tillstånd eller bygglov.

– Men det blir nog inga 

problem, den har ju funnits, 
haha.

De har ännu inte kontak-
tat men några byggherrar har 

uttryckt sig positivt och en 
skyltmakare har också hört 
av sig. 

– Man kan ju gå via 

crowdfunding och få in 
pengar genom frivilliga do-
nationer om kommunen inte 
vill betala. Man kan också se 
det som ett konstprojekt, då 
kanske det blir lättare att 
söka stöd och få igenom till-
stånd, säger Olof.

Nästa steg handlar om att 
etablera skylten i folks med-
vetande.

– Vi ska ta fram en tryck-

sak för att etablera bilden och 
skylten, helst med lokala 
samarbetspartners. Bilder är 
ett starkt redskap. Kanske 
kan det bli en trailer också. 
Och t-shirts, säger Jesper 
Hallén som också stod bak-
om idén om en egen Hisings-
fl agga för några år sedan.

Det kan låta naivt, men de 
hoppas kunna bilda ett nät-
verk med många olika in-

gångar och knyta expertis till 
sig.

– Då måste professionella 
aktörer reagera på oss, säger 
Olof Antonson och Jesper 
Hallén. Vi vill skapa opinion. 

Madeleine Christell
madeleine.christell@

gbg.direktpress.se

HISINGEN  REDIGERING: ANNA KARLSSON

Skylta för hela Hisingen
■ ■ Idén om en Hisingenskylt på Ramberget 2021 har tagit 
fart på allvar. Bilderna på facebook har gett enorm respons.
– Med de gamla bilderna från förr tog det skruv, säger Olof 
Antonson och Jesper Hallén, killarna bakom skyltidén.

FOTO: MARKUS ANDERSSON

GE MIG ETT H! Nåja, det lilla försöket att illustrera skylten med Ramberget som fond gick väl så där i höstrusket. Men skyltidén är seriös och nu vill killarna 
bakom idén, Jesper Hallén och Olof Antonson, skapa opinion, intresse och knyta till sig expertis som vill vara med. ”Tillsammans kan vi hitta ett starkt varu-
märke”, säger de.

Många är klart emot men de allra fl esta 
tycker det är en bra och kul idé, vi kanske 
skulle ordna en folkomröstning.

Jesper hallén, en av de två initiativtagarna bakom idén till Hisingsskylten.

SKISS. På facebook har intresset för idén och gruppen Hisingsskylten tagit fart ordentligt. 
Parallellen till Hollywood där skylten var ett att marknadsföra och sälja tomter, Hollywood-
land, är slående i ett område under stora förändringar. Men det har aldrig funnits någon 
skylt tidigare, vilket många verkar tro.

IDÉSPRUTOR. Skylta Hisingen på Ramberget och sätt ön på 
kartan. Det är Olof Antonsons och Jesper Halléns idé om att 
visa att Hisingen också är viktig för göteborgarna. ”Många 
fastnar ju för sensationsgrejen men djupare är det ett inlägg 
i stadsbyggnadsdebatten och hur vi ser på olika delar av 
staden, säger de.
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Kolla in facebooksidan Hisingsskylten.



UPPLEV POÄNGEN.
Besök poängshoppen på coop.se

 FÄRSK LAXFILÉ 
 Odlad i Norge/Leröy 
 Hel sida, i bit. 1250 g.
Latin: Salmo salar. 
 Max 2 st/medlem. 

 89k    /kg 
  

Medlemspris   

KANON-
PRIS

FRUKTPLOCK 
 Nederländerna/Italien/Spanien 
 Välj mellan Clementiner, Satsumas, Äpplen Royal Gala, 
Äpplen Golden Delicious, Äpplen Granny Smith och 
Päron Conference. Klass 1. 
 Max 5 kg/hushåll totalt. 

Frossa 
i frukt.

 LÖSVIKTSGODIS 
 Karamellkungen 
 Max 3 kg/hushåll. 

 39)=  /kg 
   

  

KANON-
PRIS

 SVENSK FÄRSK RYGGBIFF 
SVENSK FÄRSK ENTRECOTE I BIT 
 Sverige/Scan 
 Ca 920-940 g. 
 Max 2 st/hushåll. 

129kK

   

  

KANON-
PRIS

 EKOLOGISK 
JUICE 
 Coop Änglamark 
 Välj mellan apelsin 
och äpple. 1 liter, 
jfr-pris 12:50/liter. 

 25k     
 2 för   

  

Högst 
betyg i 

Göteborgs-
postens 

smaktest
(September 

2014)

 SMÖRGÅSPÅLÄGG 
 Bröderna Nilsson 
 Gästabud. Välj mellan 
olika sorter. 250 g, 
jfr-pris 119:60/kg. 

 29)=  /st 
   

  

KANON-
PRIS

 6)=  /kg 
   

  

KANON-
PRIS

NYA COOP 
MEDMERA
FLER FÅR MER.

Läs mer på coop.se

 AKTUELLA ERBJUDANDEN 27/10-2/11





CHOICE MODULPRISER
A: 3895kr (4360kr ) B: 4445kr (4940kr ) C: 4995kr (5690kr ) D: 5830kr (6480kr )

E: 6460kr (7180kr ) F: 9585kr (10650kr ) G: 9995kr (11500kr ) H: 13350kr (14840kr ) 

I: 11745kr (13050kr ) J: 13650kr (15170kr ) K: 12800kr (14290kr )

6.995:-
PLAZA U-SOFFA
295 x200 x150cm 
Priset gäller i detta tyg
och utförande. (9.995:-)

 5.995:-
PLAZA VINKELSOFFA
295x200 cm / 90cm djup
Priset gäller i detta tyg
och utförande. (8.995:-)

Handla nu
betala i februari!

  

Erbjudandet gäller t o m 31/10
2014 eller så långt lagret räcker.

KÖP DIN

SOFFA I HELGEN –

         
  RABATT

         
         

         
         

    (PÅ ORD.PRIS.)

HANDLA NU–

BETALA I FEBRUARI!10%
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AKTUELLT  REDIGERING: ANNA KARLSSON

Nu söker konsortiet bak-
om Nya Kvillebäcken en 
bagare eller bakfantast 
som kan omvandla en 
modell av kvarteret Kvil-
lebäcken till pepparkaka. 

KVILLEBÄCKEN Den ska så 
småningom visas upp på den 
planerade julmarknaden som 
ska hållas i området tillsam-
mans med Kville Saluhall. Då 
Kvillebäcken byggs med grö-
na förtecken och samtliga 
hus ska miljöcertifi eras mås-
te självklart även peppar-
kaksstaden byggas av ekolo-
giska råvaror. Dessutom får 
bagaren gärna komma från 

Hisingen men det är absolut 
inget krav. Ersättning utlovas 
till bagaren och dessutom 
belönas den som tipsat om 
bästa bagare/bageri med 
glögg och pepparkakor vid 
julmarknaden. Är du, eller 
någon du känner, rätt person 
för jobbet att bygga en pep-
parkaksstad av framtidens 
Kvillebäcken så ska du an-
mäla dig till PR-byrån som 
håller i uttagningen. Det gör 
du på lina.hulten@cordovan.
se. 

Madeleine Christell
madeleine.christell@

gbg.direktpress.se

Nu ska Kvillebäcken bli pepparkaka

I Studion på kulturhuset Blå Stället kan 
barn under höstlovet delta i en drama-
tiserad workshop om ljusfenomen. Här 

färdas barnen genom en sinnligt iscensatt 
upptäcktsresa till solen och månens ljus, 
regnbågens färgspektra och spännande 
skuggspel.

Ljuslab för barn är ett samarbete mel-
lan Göteborgsoperan, Riksutställningar, 
White och Christina Vildinge.

När: 27-30 oktober klockan 10, 12 och 14.
Var: Studion, Kulturhuset Blå Stället.
Vem: 6-9 år.
Pris: Gratis.

FOTO: CHRISTINA VILDINGE

Ljusworkshop 
för de yngsta

Orquesta gånger två på Storan
NÖJE Efter förra årets succéspelning står New Tide Orquesta 
nu åter på Stora Teaterns stora scen.

De har en bred och trogen publik både i Sverige och in-
ternationellt och deras konserter har alltid något magiskt 
över sig. Med sig denna gång har de Pianorquestra från Rio 
de Janeiro, bestående av fyra pianister och en slagverkare 
som samsas om en fl ygel.

När: Fredag 31 oktober klockan 19.00-21.30.
Var: Stora Teatern.

FOTO: MIKI ANAGRIUS

Gästerna har sagt sitt. 
Nu är vinnarna utsedda i 
Gästernas Restaurang-
pris som arrangeras av 
Bookatable, Europas 
största sajt för restau-
rangbokningar. 

NÖJE Mellan den 15 septem-
ber och 5 oktober har Sveri-
ges restaurangbesökare kun-
nat rösta fram sin favoritres-
taurang.

Av de sex priskategorierna 
gick två stycken till restau-
ranger i Göteborg. Ett pris 
var det nystiftade ”Årets Gö-
teborgsrestaurang” och det 
gick till Sjömagasinet. Ut-
märkelsen Årets Gästupple-
velse gick till nyöppnade SK 
Mat & Människor på Johan-
nebergsgatan.

Det är tredje året som pri-
set delas ut och intresset har 
ökat för varje år. I år har 
svenskarna röstat fram bak-
fickan till Oaxen Krog i 
Stockholm, nämligen Oaxen 

Slip, som Årets restaurang.
-Den svenska restaurang-

kulturen har förändrats. 
Många lyxrestauranger och 
stjärnkockar väljer att öppna 
en systerrestaurang med mer 

avslappnad stämning och 
lägre priser. Årets vinnare 
bevisar att när makten fl yttas 
från en expertjury till svens-
ka folket så är det just den 
typen av matupplevelser som 

uppskattas, säger Love 
Bergsten, Nordenchef Boo-
katable.

Redaktion
hisingen@gbg.direktpress.se

Två Göteborgskrogar bland gästernas favoriter

SK MAT & MÄNNIKSOR. Johannebergsgatan.

Trångbodda göteborgare

BOSTAD Jämfört med Stockholm 
och Malmö bor göteborgarna 
på minst yta sett till kvadratme-
ter per person. Här är snittet 43 
kvadratmeter, att jämföra med 
stockholmarna som bor på 50 
kvadratmeter och malmöiterna 
på 57 kvadratmeter. En under-
sökning från mäklarfi rman 
Bjurfors visar också att de mest 
trångbodda är de som bor i hyresrätt och att sex av tio gö-
teborgare skulle vilja byta till en större bostad. Största hin-
dret till att byta bostad, är enligt undersökningen, att man 
inte har råd att byta till något som man vill ha.  

Västsveriges festival 
för musik och dans 
från hela världen
29 OKT – 2 NOV

Hela programmet finns på
www.planeta.se

Ale Möller Trio, Sallyswag, NID 
Grupo Compay Segundo m fl.   
Workshops i flamenco, arabisk 
dans, svensk folkdans, sabar, 
bollywooddans, vouge-  
& whacking dance m m.

80 programpunkter

Sousou & Maher Cissoko

Youssou N’Dour 
Seun Kuti

& Egypt 80

Zoobazar & Carmen Paris

Tomtkö kan ersättas med 
försäljning via mäklare

GÖTEBORG Under måndagens sammanträde beslutade fastig-
hetsnämnden att föreslå för kommunfullmäktige att den kom-
munala tomtkön ska ersättas med försäljning av tomter via 
mäklare. Dagens tomtkö har funnits sedan 1970-talet. Anta-
let personer som betalar årsavgift för att stå i kön är stort i 
förhållande till antalet tomter som erbjuds och hur många 
som anmäler sitt intresse för de tomter som erbjuds. I dags-
läget går det dessutom att förutse att utbudet av tomter i 
framtiden kommer att vara begränsat. Till detta kommer att 
såväl regler som administrativa stödsystem skulle behöva ses 
över och moderniseras. Det är en del av orsaken till att fast-
ighetsnämnden nu vill ersätta tomtkösystemet med försälj-
ning via mäklare. En sådan förändring skulle leda till en snab-
bare, enklare och mer effektiv process.

Inga årsavgifter kommer att faktureras i väntan på full-
mäktiges beslut och inga nya anmälningar till tomtkön 
kommer att tas emot.



R E G I S T R E T

10 000-tals göteborgare vill ge blod men gör aldrig slag i saken. Det tycker vi är synd. 
Därför har vi skapat JAPP-registret, en tjänst som fungerar ungefär som NIX-registret – 
fast tvärtom. När du går med kommer vi att tjata på dig med alla tänkbara medel tills du 
blir blodgivare. Så kavla upp ärmarna och anmäl dig på jappregistret.se
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Llama Lloyd
Vägen till namnet på denna 
mat-och musikblogg som 
vill bli cykelälskande fi k och 
allkulturellt centrum i Hi-
singens hipsternäste, typ, 
är lite för far out för att 
rymmas i denna lilla spalt. 
Hur som helst är det på g, 
det höll öppet under Kultur-
natta nyligen och renove-
ring pågår för fullt. Liksom 
crowdfunding för att få ihop 
pengar. Väntar med spän-
ning på vad som månde 
bliva i dessa lokaler….

■ Väderkvarnsgatan 16

Juicekällan
En hälsobar att slinka in 
i på väg till gymmet eller 
till och från jobbet. Eller 
sitta ner en stund. 
Nypressade frukt- och 
grönsaksjuicer, smoo-
thies eller fruktsallader 
med yoghurt fi nns på en 
säsongsanpassad meny 
med närodlade eller eko-
logiska frukter och grön-
saker. Men som vi bru-
kar säga: det går lika bra 
med selleri, fast det är 
inte lika kul. Eller snyggt.

■ Gustaf Dalénsgatan 7

FOKUS PÅ
TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: 031-720 55 91  E-post: hisingen@gbg.direktpress.se

■ ■ Kvillestaden sträcker ut en hand mot nya Kvillebäcken. En tillåtande 
stadsdel. Här möts nytt och gammalt, ruffi gt står mot strikt modernt i en 
spännande mix. Området är unikt med sina småaffärer, väl värda att bevara, 
inte minst med tanke på att det pågår ständig infl yttning. Om man trotsar 
barriären, det vill säga Hjalmar Brantingsgatan, kan de två förenas än mer 
i framtiden. Upptäck nytt på hemmaplan.

Madeleine Christell
madeleine.christell@gbg.direktpress.se

Café 
Kvillebäcken
Jöns Rundbäcks plats, döpt efter en 
småländsk politiker och riksdagman 
anno 1800-talets mitt, som blev 
organist och klockare i Säve socken 
(ligger begravd i Säve), har blivit ett 
riktigt torg i det nya Kvillebäcken. 
Det krävs att man tar sig in mellan de 
nya husen men där, omgiven av nya 
byggarbetsplatser, hittar man Café 
Kvillebäcken, en oas i huskropps-
öknen. Sedan början av året servar 
kaféet både fi kasugna grannar och 
en och annan vilsen besökare. 
Mysigt. Byggljuden får man på köpet.

■ Jöns Rundbäcks plats 9

Smörgåsbutiken 
Landgången
En laxmacka, eller tio. Eller 
varför inte en landgång med 
ägg, räkor, skinka, mimosasallad, 
pastej och ost. Eller en partytallrik. 
Brämaregatan kan numera stoltsera 
med spännande utbud av mer nisch-
at slag. I sin fräscha ”ett hål i 
väggen”-lokal ger Smörgåsbutiken 
Landgången gatan det lyft den så 
väl behöver.

■ Brämaregatan 9

Hos Kovalski
Vägg i vägg (nästan) med 
smörgåsbutiken ligger den 
relativt nyöppnade polska 
butiken fylld med polska deli-
katesser och ekologiska varor. 
Här, i Hisingens hjärta, kan 
man botanisera bland polska 
delikatesser och ekologiska 
lokala produkter i den rustikt 
inredda butiken. Hos Kovalski 
vill man presentera en del av 
den polska matkulturen och 
planerar även olika work-
shops. Dessutom går inte 
skyltningen av för hackor 
heller.

■ Brämaregatan 13

Huset som ligger 
i hörnet av Brämar-
egatan och Kville-
torget kallades förr 

i tiden för Gula Faran. 
Här bodde på 20- och 
30-talet bland annat 
fyra familjer Johansson. 
Bredvid Gula faran låg ett 
åkeri. Det fanns telefon i 
åkeriet och barnen fi ck 
springa med telefonbud 
både till affärer och 
privatpersoner eftersom 
det inte var så vanligt 
med telefon på den tiden. 

VISSTE DU ATT...

?

KVILLESTADEN

1 2

3

4 5

1

23

4

5

HÅLFOTSINLÄGG 
SPECIALANPASSAT 
RING  031  160 160 IDROTTSORTOPEDI.se



Torslanda Tennisklubb

TENNIS
FÖR ALLA!

Är du intresserad av att spela tennis? 
Kontakta oss!

Bollekis, för barn 4-5 år
Lördagar kl. 08.30–09.15 och 09.15–10.00
Barnen tränar motorik, koordination och tennis

Minitennis, för barn 6-8 år
Lördagar kl. 10–11 & 11–12
Grunderna i tennis, samt koordination och motorik

Tennisskola 8 år –
Tennisteknik, koordination och motorik

Tävlingsgrupper 8 år –
Tennisteknik, koordination, motorik och styrka

Vuxentennis
Träning för vuxna i grupp
Det fi nns forsättningsgrupper samt nybörjargrupper

Anmälan kan göras på www.torslandatk.se
För info ring:  Tennisskola – Daniel Kumlin 0702-31 76 96 • daniel@torslandatk.se
  Tävlingsgrupper – Tony Nordin 0705-88 42 85 • tony@torslandatk.se
  Bollekis, minitennis och vuxentennis – Anders Larsson 0706-52 57 53 • anders@torslandatk.se

Torslanda Tennisklubb, G:a Hjuviksvägen 1 • 423 32 Torslanda
www.torslandatk.se • klubben@torslandatk.se

Nyhet!
Vi startar nu ett
samarbete med 

Hönö TS!
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Hos oss kan du 
välja mellan 
3 broddar av 
högsta kvalitet�

25 % rabatt på 
valfri vara*

*  Erbjudandet gäller 20 okt – 6 dec 2014 tillsammans med värdekupongen du fått med posten från Göteborgs  
 Stad. Rabatten gäller ej receptbelagda läkemedel eller i kombination med andra erbjudanden. Hämta dina  
 broddar på något av våra apotek nedan:

Apoteket  
Halkskydd Hälfast
För hälen
Ord pris: 239�

Apoteket  
Halkskydd Flexibel
För hela foten
Ord pris: 189�

Apoteket  
Halkskydd Aktiv
För hela foten 
Ord pris: 199�

I år bjuder Göteborgs Stad alla nyblivna 
pensionärer på gratis broddar. Hämta dem  
hos oss på Apoteket så får du dessutom 

DUBBELT GRATTIS TILL  
ALLA GÖTE BORGARE SOM  
FYLLER 65 I ÅR!

Apoteket Backaplan Apoteket Biet, Apoteket Centralen, Centralhuset, Nils 
Apoteket Ekorren Apoteket Apoteket, Apoteket, 

Apoteket Stabbetorget, Apoteket Svanen, Linnégatan 16 Apoteket, Östra Sjukhuset  
NK Apoteket Göteborg, Apoteket Frölunda Torg, Västra Frölunda

Våra öppettider för drop-in av infl uensavaccinering är:

Capio Vårdcentral Axess

Från 21 oktober

Måndag till torsdag 

kl. 8–12 och 13–20

Fredag kl. 8–12

Capio Vårdcentral Gårda

Från 21 oktober

Tisdag kl. 14–16

Onsdag kl. 10–12

Drop-in för infl uensavaccination

Capio Vårdcentral Gårda  Tel. 031-352 31 00   |   Capio Vårdcentral Axess  Tel. 031-725 00 75   |   www.capio.se
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Riskerar du att bli allvarligt sjuk 

av infl uensa? 
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret 

hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och 

bör vaccinera dig om du:

• Har fyllt 65 år

• Har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder

 - Kronisk hjärt- eller lungsjukdom

 - Svårbehandlad diabetes

 - Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund 
   av sjukdom eller medicinering

 - Kronisk lever- eller njursvikt

 - Extrem fetma

 - Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

• Är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma

• Är gravid

Smittskydd Västra Götaland



På Alla helgons dag har vi öppet kl 10-16 
på Östra, Västra och Kvibergs kyrkogård

 

 

OBS! Det är bilfritt på Östra och Örgryte nya kyrkogård, kl 10-16. 
I år skapar vi också en bilfri korridor på Västra kyrkogården,  
- från stora entrén vid Sannaplan mot minnes- och askgravlunden,  
och ett bilfritt område i kvarteren närmast minnes- och askgravlunden,  
från kl 10 på Alla helgons dag fram till söndag morgon.
 

Alla helgons dag
Lördag 1 november 2014

Ljuständningsstart kl 15.30 på Östra
Så här såg det ut förra året på Östra kyrkogården.  
Otroligt många ljus sattes då ut av gruppen Unga vuxna från 
Härlanda församling. Välkommen att uppleva den stilla, rofyllda 
stämningen och allt ljus även i år! Ljuständningsaktiviten startar 
15.30 - men allra vackrast lyser det lite senare på kvällen.

 

hämta på   
www.svenskakyrkan.se/
goteborg/kgf   

 
 

Minneslunden 
på Kvibergs 

kyrkogård.
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 REDIGERING: ANNA KARLSSON

TIPSA REDAKTIONEN  E-post: info@hisingenftw.se

Hisingenftw är en blogg med syftet att ingjuta framtidstro, inspirera och påverka människors tankar om 
Hisingen. Vi gör det genom att lyfta fram spännande och kreativa människor, fenomen och platser på 
detta stora område som är en del av staden Göteborg.

upplevelser du inte får missa 
på din weekendtripp till Hisingen

■ ■ Nu kan stockholmarna ta sig direkt till hajpade 
Hisingen med fl yg. Flygbolaget Sparrow har startat en 
sprillans ny fl yglinje mellan Bromma-Hisingen. 
Varför inte ta en weekend-trip till Hisingen? 
Här är sex upplevelser stockholmarna inte får 
missa på weekendtrippen till Hisingen.

HISINGENFTW Flygbolaget erbjuder 32 av-
gångar i veckan med jetplanet Embraer ERJ-
145 med plats för 49 säten.Turlistan innefat-
tar sex avgångar dagligen, måndag till fredag 
,samt två avgångar på söndagar mellan Brom-
ma och Hisingen. På en utlovad låg prisnivå. 
399 pix verkar de billigaste biljetterna ligga 

på som vi hittat på deras sajt. En weekendtrip 
till Hisingen kan därmed ha seglat upp som 
ett av de hetaste resmålen för weekendtrip-
pande stockholmare sugna på nya urbana 
kickar. Hisingenftw listar därför stolt… sex 
upplevelser du inte får missa på din weekend-
tripp till Hisingen:

3. Kville Biljard
Knivsöder är ett minne blott, hur mycket 
än Söderhipsters i huvudstaden vill få 
oss att tro något annat. Det ruffi ga, 
autentiska och spännande har försvun-
nit i latteångorna. På Hisingen fi nns 
defi nitivt samma gentrifi erade miljöer 
som i trakterna kring Hornstull, men 
här fi nns också kvar en geniun och 
stark karaktärsfull stämning här och var som vi älskar. Kville Biljard är ett sådant ställe, 
välkänt och välbesökt och absolut ett landmärke i Hisingens barvärld. Ett måste under 
din weekend på Hisingen. Runt hörnet i närliggande kvarter fi nns fl er, och ännu ruffi ga-
re ställen för den äventyrligt lagda.

2.  Köttets lustar
Hisingen har tagit täten när det gäller 
grillat, och det är inte mer än rätt att 
kalla Hisingen för Grill City. Vare sig du 
väljer småhemliga men fantastiska Je-
nin Grill, Paus eller mytomspunna Grill-
taverna i Hisings-Backa by the sea så 
kommer du inte att bli besviken – om 
du gillar kött som mött hett grillgaller. 
Rök in dig över en Hisingshelg så klarar du vintern!

4. Backadialekten
Gustaf Skarsgård hånades av somliga för sin mustiga göteborgsdialekt i den utmärkta tv-
serien Ettor & Nollor, inte minst av göteborgare, men vad de inte såg, eller hörde snara-
re, var att han på pricken fångade in det underbara Backatugget. Enligt säkra källor 
hade han gjort grundlig research med hjälp av just en Backabördig person, och vi me-
nar att hans tolkning är kongenial och oerhört stark. Vi tvekar inte att utnämna Backa-
dialekten till stadens mest uttrycksfulla dialekt och ett måste för tillresta stockholmare 
sugna på autencitet och starka intryck.

6. Arbetarfi kens sista utpost
Det är lätt att tjusas av alla espresso-
barer som poppar upp i svenska stor-
städer. Och inget fel i att plocka hem 
hela detta klassiska kaffebars-
koncept från Italien, men vad hände 
egentligen med de gamla svenska 
arbetarfi ken – vår folkhemsvariant 
av den genuina italienska espresso-
baren? Jo, det ska vi berätta. Det 
allra fl esta har stängt av bryggkaffet 
och packat ihop. Förutom på Hising-
en då. Vare sig du kliver in i den var-
ma gemenskapen på Färjenäs Kafé, 
tar in de omsorgsfullt rullade kött-
bullarna på Rosa-Mi eller styr stegen 
in på Gröna Dalen och beställer in en 
rejäl tradarmacka.

5. Oexploaterad citymark extravaganza
Alla vill bo centralt, och det byggs som aldrig förr. I Göteborg likaså, åtminstone att 
döma av alla uppgrävda gator – men i realiteten står en yta stor som Halmstad fortfa-
rande obebyggd mitt i centrala stan. En stor del av denna yta ligger ju som bekant på 
Hisingen. Du kan alltså ströva runt på karg och fantasiväckande supercentral mark – en 
upplevelse som ingen annan större stad i  Europa kan ståta med. Från Frihamnen och 
västerut har du en bit av city helt för dig själv. Ta en picknick, spela in en musikvideo, 
skrik primalskrik, lev ut. Men gör det nu – om tjugo-trettio år kan allt vara bebyggt!

6
1. Broöppning
Fenomenet fi ck sin populärkulturella peak och odödliggjordes av Kurt Olssson när han fe-
brigt rusade runt på Göta Älvsbron och intervjuade bilister som snällt satt och väntade 
på att broklaffarna skulle fällas ned igen. Har du inte varit med om en broöppning, helst 
i rusningstrafi k, sett den rusiga otåligheten bland medpassagerare på en spårvagn eller 
i bilar som vägrar stänga av motorn samt till sist sett spetsen på den ensamma segel-
båts masttopp som efter en bra stund sakta makar sig mellan broklaffarna har du inte 
upplevt Hisingen fullt ut.
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Lillhagens Tandklink välkomnar  

alla gamla och nya patienter  till vår nya och 

fräscha Klinik

Vi erbjuder alla typer av behandlingar inom 

såväl allmän-som specialisttandvård

 utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Lillhagens Tandklinik stolthet är 

tandläkaren Mirlinda Zeneli som har 

läst odontologi på Karolinska och 

Göteborgs universitet totalt i 8 år. 

Hon är tandtekniker och tandläkare 

som kan tänderna från roten till kronan.

Implantat kirurgi utförs av Prof. Lars nnerby

TEL 23 80 23   KONVALJEGATAN 3  (bakom Wiselgrenspl.)
ÖPPET ALLA DAGAR Mån-Tors 8-21, Fre 8-20, Lör 8-19, Sön 8-20 GILLA OSS 

PÅ FACEBOOK!

 Sola säkert – alltid bevakat!

Vår specialité:
Vitvaror med kvalité

Disk  Tvätt  Kyl  Frys

Småel  Spis  Micro  Ugnar 

Hällar  Dammsugare m.m.

Tel 031-42 44 08, 42 25 60

Fackmässig kundservice

BOSCH
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SPORT

FOTBOLL Nästa vecka är det 
dags för Crawford cup i fut-
sal, eller inomhusfotboll, i 
Torslanda. Turneringen 
vänder sig till alla åldrar, 
från åtta år till senior, och 
hålls tisdag 28 oktober till 
söndag 2 november i Tors-
landahallen. Förra året del-
tog 275 lag i en av Västsveri-
ges mest populära inom-
huscuper i fotboll. I år fi rar 
dessutom cupen, Torslanda 
IK:s ”fl aggskepp”, 30-årsju-
bileum. Förra året bjöds ju 
turneringen på ett riktigt 
fi nfrämmande då Svenska 
Damlandslaget, som en del 
av uppladdningen inför ett 

VM-kval, kom på besök 
med Pia Sundhage och Lot-
ta Schelin i spetsen. Får se 
vad man trumfar med i år?

”Visste du att fl era elit-
spelare deltagit i cupen ge-
nom åren, så klart Torslan-
dakillarna John Alvbåge och 

Fredrik Lundgren men ock-
så Tobias Hysén, i Häckens 
tröja, och Teddy Lucic, då i 
Lundby”, skriver cupgenera-
len Janne Rydehn i en krö-
nika på hemsidan. 
Läs mer om cupen på 
www.crawfordcup.se.

Gothia Pike tog 
brons i Gädd-SM
SPORTFISKE Vid fi sketävling-
en Gädd-SM nyligen var 
Gothia 
Pike från 
Hisingen 
ett av 94 
lag i de 
16 täv-
lingarna 
runt om 
i Sverige som kvalat in och 
startade i den stora SM fi -
nalen i Alingsås nyligen.

– Så som vi hade kvalat 
in kunde vi ställa upp med 
två tvåmannalag istället för 
ett tremanna, vilket vi också 

valde att göra. Vi gjorde upp 
två planer som skulle täcka 
olika typ av fi ske och fl er 
platser att fi ska av. Det gick 
vägen där vårt ena lag med 
Dennis Grube och Rikard 
Hallström hittade rätt och 
fi skade till sig en bronsplats. 
Vi är supernöjda, säger Joni 
Lindqvist, kapten i Gothia 
Pike som tävlade tillsam-
mans med John Hedin, till 
Tidningen Hisingen.

BK Häcken tävlar i 
e-sportsatsning
FOTBOLL Allsvenskan är i 
slutskedet, då tar e-svenskan 

vid. Där får de allsvenska la-
gens supportrar chans att 
utmana varandra och klub-
bens spelare i FIFA 15. 
Samtliga 16 lag i allsvenskan 
är representerade och där 
utses en vinnare som, till-
sammans med en av spelar-
na, representerar klubben i 
ett direktsänt slutspel den 
första helgen i november i 
Stockholm. Vinnande lag i 
slutspelet belönas med 
50 000 kronor – att använ-
das till lagets supporterför-
ening. Förra veckan var det 
uttagning bland BK Häck-
ens fans på Gothia Park till 
fi nalen som spelas i Stock-
holm den 8 november. 

Crawford cup i Torslanda

HERKULESGATAN 1L  •  TEL. 031 – 50 80 70
www.brantings.com   

BRA ERBJUDANDE PÅ KÖRKORT
KÖRKORT GER NYA MÖJLIGHETER!

Vi hjälper dig med personbil, personbil med släp, 
Introduktionskurs/handledarkurs, Intensivutbildning,

Internetbaserad teori, Nya böcker med QR-kod

JUST
 NU!

Finns i sorgens frågor
någon tröst att få?

Finns bland släckta lågor 
något ljus ändå?

Välkommen 
till kyrkan i allhelgona!

ur psalm 959, Tomas Boström

svenskakyrkan.se/lundby

Tänd ett ljus för dem du saknar i livet.

allhelgonahelgen har blivit en av de största helgerna, då många 
människor i alla åldrar besöker kyrkor och kyrkogårdar för att tända ljus 
för avlidna anhöriga eller vänner.  
minnesgudstjänsten är ett tillfälle att minnas och att stanna upp 
inför livet och döden.  

hela helgens program, information om kyrkogårdarna, 
bloggar, allhelgona-playlist, klipp från repetitioner  
inför lundbysymfonikernas konsert m.m. finns på:

Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg, Hisingen

Välkommen till öppet sammanträde med 
hälso- och sjukvårdsnämnd 11 Göteborg, Hisingen  
Våra sammanträden är öppna för allmänheten. Det innebär att du är välkommen att lyssna till  

 
dialogstunden klockan 11.30-12.00.

Måndagen 27 oktober
Från kl. 9.00 

Aschebergska Eken 
Lillhagsparken 17

Buss 52, hållplats Lillhagsparken Norra.  
område –Hisingen– har tillgång till god hälso- och 

facebook.com/HSN11VGR
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MS-2993

50 %
RABATT

HALVA PRISET PÅ ALLA BÅGAR, 
ALLA VARUMÄRKEN I HELA BUTIKEN

HÖST-
ERBJUDANDEN

PASSA
PÅ NU!

(Max en båge per kund. Gäller ej solglasögon)

BACKAPLAN Backa 2 (Coophuset) Tel: 031-23 98 88

KUNGSBACKA  Borgmästareg. 8  Tel: 0300-56 32 80 

KÅLLERED  K-Gallerian  Tel: 031-795 22 30 

LERUM  Brobacken 3  Tel: 0302-138 83  

MÖLNLYCKE  Allén 4 Tel: 031-50 88 95 

OLSKROKEN Redbergsvägen 17  Tel: 031-19 84 70

SISJÖN Stora Åvägen 18 Tel: 031-68 25 88

För öppettider mm. se: optikkallaren.se

0 kr i uppläggningsavgift, 

0 kr i aviavgift, 

0 kr i ränta.

EXEMPEL 12 MÅNADERS 
DELBETALNING:

Effektiv ränta vid 10 000 kr är 0%

I glasögonköpet 
ingår 1 års allrisk 
och 2 års fabrika-

tionsgaranti.

Utförs av optiker som är legitimerade av Socialstyrelsen

Värdechecken gäller för synundersökning. Inget köptvång. 

Gäller ej för linskontroll. Intyg, recept etc.debiteras. 

Alla erbjudanden gäller t.o.m. 2014-12-21

GRATIS SYNUNDERSÖKNING
Boka en tid 
redan idag! Värde 395 kronor

GÖTEBORGS KONSERTHUS 
BILJETT & RESTAURANG 031-726 53 10. GSO.SE

När legendariske sångaren Compay 
Segundo från Kuba avled tog sonen 
över orkestern som blivit världskänd 
med Buena Vista Social Club. 
31 OKTOBER

CONNECTING WORLDS
Ett spännande möte mellan jazz, folkmusik, arabisk och västerländsk konstmusik. 
30 OKTOBER

GRUPO COMPAY 
SEGUNDO

En unik blandning av folkmusik från Etiopien i moderna arrangemang framförs med 
dans och sprudlande energi! 1 NOVEMBER
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ETHIOCOLOR

Saxofonisten David Sanborn har givit ut 24 album 

varav åtta sålt guld och ett platina. Han har inspirerat 

ett otal musiker och verkat i genrer som ofta blandar 

pop, funk, R&B och – på senare tid – mer traditionell 

jazz. I trion ingår också Gene Lake, trummor.

22 SEPTEMBER

KONSERT 
& MENY

från 595kr

Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Symfoniska Kör 
skapar julstämning med Sven-Bertil Taube och sopranen 
Julia Sporsén. 4-6 DECEMBER

28-30 JANUARI
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GUIDE  REDIGERING: ANNA KARLSSON

■ Da matteo 
Magasinsgatan 17A
Vallgatan 5

Södra Larmgatan 14
Sprängkullsgatan 10A

■ ■ På senare tid har kaffekulturen 
i Göteborg vuxit och baristan har 
fått status som en vinkännare. 
Vi har gjort en miniguide till 
specialiserade kaffeställen runt 
om i staden.  

Göteborgskaffe med fokus 
på råvara och hantverk

På en mysig innegård 
längs Kyrkogatan fi nner 
man denna ”kaffeoas” 
med fokus på det egna 
hantverket. För ett år 
sedan startade Elin Con-
radsson, 32, kaffebaren 
Kale’i, som blev nomine-
rad till årets kaffebar 
av White Guide 2014. 

Namnet Kale’i kommer 
från ett östafrikanskt 
språk och är en kopp 

man serverar under en tradi-
tionell ceremoni i Etiopien. 
Kaffet rostas över eld och 
bryggs i en lerkanna för att 
sedan serveras i tre olika kop-

par, varav den andra koppen 
heter Kale’i. 

Kvalité hela vägen
Det är viktigt för Elin att kaf-
fet hon serverar smakar bra 
och är av god kvalitet, samt 
att det främjar ett gott liv för 
bonden bakom bönan. 

– För mig är det jättevik-
tigt hur saker och ting sma-
kar, att man får något som är 
gott. Jag gillar inte att fi ka där 
det kostar så lite som möjligt 
eller där jag får den allra 
största bullen, säger hon. 

Kaffet på Kale’i bryggs på 
espressomaskin, Chemex el-
ler Aeropress, vilket innebär 

att det görs för hand. Kaffe-
bönorna som serveras rostas 
av Per Nordby som är en av 
få Göteborgsbaserade kaffe-
rostare. Han åker runt om i 
världen för att köpa bönor 
och namnen på hans kaffe-

blandningar relaterar till 
bonden, gården eller tvättsta-
tionen kaffet kommer från. 
Just nu serverar Elin till ex-
empel en blandning från en 
gård som Per varit på i 
Rwanda. 

Elin berättar om en tanke 
hon haft sedan starten av 
Kale’i, att stunden med kop-
pen kan liknas vid en ritual. 

– Jag vill erbjuda en extra 
skön stund och det är något 
lite ceremoniellt med att få 

en kopp kaffe som är hand-
bryggd. 

Sandra Pandevski 
hisingen@gbg.direktpress.se

Kaffeceremoni 
på Kyrkogatan

FLER  Kaffebarer i stan...

■ Kale’i  Kyrkogatan 13
FOTO: SANDRA PANDEVSKI 

Viktors kaffe
■ Geijersgatan 7
Här fi nns ett blandat klientel och passar dig 
som vill ta en snabb espresso såväl som för 
dig som vill avnjuta handbryggt kaffe i en 
mer personlig miljö. Viktor använder special-
kaffe, en ljusare rost som främst är avsedd 
för att bryggas för hand. 

Bar Centro
■ Kyrkogatan 31 
Ett kaffeställe med sydeuropeisk känsla. 
De serverar robust italienskt kaffe, vilket 
innebär att det inte är så fruktigt. Nyligen 
utökades dryckesutbudet och de serverar 
numera även ekologiska viner. 

Kastello
■ Landsvägsgatan 38
Ägaren Jens Modig beskriver sitt kafé som 
”mycket mer än bara kaffe, det är en mötes-
plats”. Många grannar sammanförs på Kas-
tello, som har funnits i Linné sedan två år 
tillbaka och serverar norditaliensk kafferost. 

Doppio 
■ Linnégatan 7 
Kaffebaren Doppio har en hemtrevlig känsla. 
Hit kan du som vill sitta i en lugn men ändå 
aktiv miljö komma och dricka ditt kaffe. 
Även här serveras en italiensk kaffebland-
ning. 

■ Two little birds  
Andra Långgatan 5 

Är ett av få ställen i 
Göteborg som ser-
verar ljus espresso.

■ Biscotti 
Allmänna vägen 34

Brygger specialkaffe 
från rosteriet Koppi 
Roasters i Helsing-
borg.

■ Mahogny
Gibraltargatan 4
Skånegatan 35

Har funnits sedan 2000 
och bjuder på en familjär 
stämning med många 
stammisar.

■ Bar Italia  
Prinsgatan 7 

Bjuder på den rik-
tigt italienska kaf-
fekoppen. 

■ Piccolino 
Lasarettsgatan 1B

En genuin kaffe-
bar som startades 
av en italienare 
2008. 

■ Kafé Frilagret 
Heurlins plats 1 

Använder endast 
ekologiska bönor.Har expanderat mycket den senaste tiden 

och rostar eget specialkaffe. De är även 
kaffeleverantörer till fl erakaffebarer 
runtom i Sverige.
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narhalsan.se

Om du vaccinerar dig får  
immun-försvaret hjälp att skydda 
kroppen bättre mot viruset.  
Du har större risk att bli allvarligt 
sjuk och bör vaccinera dig om du:

Smittskydd Västra Götaland

Närhälsan Backa

Närhälsan Biskopsgården

Närhälsan Bjurslätt

Närhälsan Brämaregården

Närhälsan Eriksberg

Närhälsan Kyrkbyn

Närhälsan Kärra

Närhälsan Torslanda

Närhälsan Tuve

Du kan vaccinera dig på din vårdcentral från  
den 22 oktober. Tiderna hittar du på våra hemsidor. 
Du kan också ringa för information. Välkommen! 

Experter på    
 äldre sökes
 till Mölndal.

I januari tar vi på Vardaga över Fässbergs äldreboende 

i Mölndal och står inför ett stort rekryteringsbehov. 

Bland annat söker vi engagerade sjuksköterskor, under-

sköterskor och sjukgymnaster som vet att varje dag är 

lika viktig för att boende och närstående ska trivas. 

Måndag 27 oktober klockan 14.00-18.00 bjuder vi 
in till rekryteringsträff i boendets samlingslokal på 
Lantbruksgatan 19 i Mölndal. 

Där berättar vi mer om vår kompetensutveckling 

och Vardagas drivkraft att utveckla äldreomsorgen. 

Välkommen till din nya arbetsplats eller läs mer 

på vardaga.se/jobb

Vardaga är en Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om            

i landet. Vi skapar trygghet och trivsel i vardagen för våra boende vars omsorgskvalitet ytterst         

garanteras av 7000 experter på omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Nytida ingår vi i Ambea.
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Samma resurs 
– varje gång.

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

Höj livskvaliteten för dig och dina 
anhöriga. Vi erbjuder trygg, personlig 

Ring: 031-18 88 69

Handla
Gå på promenader

Städa

Laga mat & diska

RUT-avdrag

www.veteranpoolen.se

Packhusplatsen 7  • 020-219 219
Öppet Söndag–fredag 11.30-03.00 Lördag 11.30-05.00 

Alla visar id •  Åldersgräns 20 år
Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-81 91 00

STIG IN I EN
ANNAN VÄRLD

CASINOCOSMOPOL.SE

Hos oss kan du uppleva en härlig kväll 
med underhållning, nöjen och kasinospel. 

Allt under ett tak – öppet alla dagar.

Läs om allt som händer 
under hösten och vintern på

casinocosmopol.se   

SVERIGES ENDA RIKTIGA KASINO

Tidsbeställning per telefon 
031-23 59 70

www.tandklinikenparlan.se
Wieselgrensplatsen 29

Gilla oss på 
Facebook!

Tandl. Margareta Lingefjärd 
Tandl. Maria Vägnelid

Enligt dina mått

En vänlig och ljus 
minnesstund 
för barn som mist 
en nära anhörig

söndag 2 nov kl 14. mariakyrkan

allhelgonahelg 
tid för eftertanke 

hopp och tröst

med stillhet och musik
Minnesgudstjänst

lördag 1 nov kl 14. mariakyrkan

Vi läser namnet och tänder ett ljus 
för de församlingsbor som lämnat oss. 
Violoncell Lisa Reuter.

Fredrik Sixtens Requiem
Domkyrkokören
Solister Anna Jobrant, Karl Peter Eriksson
Orkester ur Göteborgs symfoniker 
Michael Sager, dirigent
söndag 2 nov kl 16. obs vasakyrkan

Barnvänlig minnesgudstjänst

LOKALA BILDER PÅ INSTAGRAM
#TIDNINGENHISINGEN



D I R E K T P R E S S  G Ö T E B O R G  25-31 oktober 2014      27

Aröds industriv. 30, Hisings Backa
Öppettider: Mån–tor 7–17, Fre 7–16

www.familjebilar.se

ALLBILVERKSTAD
Oavsett märket på din bil hjälper vi dig 

med din service! En bilverkstad för 
företag & privatpersoner.

Betala gärna med 
Volvokort. 4 mån räntefri 
betalning. Vi hjälper dig 
med ansökan.

SAMARBETSPARTNER 

Sitt kvar! Vi hämtar och lämnar! Vi tar hand om era företagsbilar oavsett fabrikat!

10-15
LÖRDAG KL

BILKOLL 

Preem Bjurslätts Torg. Tel 031-23 21 55.

Just nu kan din bil få extra omsorg hos oss 
under fem lördagar. Vi har personal på 
plattan som hjälper dej att kolla glykol, 
olja och fylla på spolarvätska. Vi kan se 
över dina däck, kolla lufttryck och hjälpa 
till med tankning. Behöver du byta lampor 
eller torkarblad är det bara att säga till. 
Välkommen!

är det superbingo med extra 
aktiviteter under hela dagen i alla 

våra bingohallar. Vi lottar även 
ut en superkorg. 

Missa inte detta!

Superbingo!
Torsdagen den 30/10

 www.idrottensbingo.se
iddrootttteennsssbbbiiinnnggggoo.sssSpela bingo på nätet!

Välkommen till
Idrottens Bingo

Spänning och gemenskap 
i en avkopplande miljö! 

GRAND – Kungsgatan 47
Redbergsgården – Danska vägen 110

Majorna – Karl Johansgatan 60

Öppettider                       GRAND
Mån–Tors  10.00–22.30     10.00–24.00
Fredag        10.00–22.30     10.00–02.00
Lördag        11.30–18.00     11.30–02.00
Söndag       11.30–22.30     11.30–24.00

1-Nov          11.30–18.00     11.30–02.00

Letar du 
hantverkare? 

Optimera 
urvalet!
Optimeras proffs kunder 
lämnar offert på ditt jobb på

0SPMJH�GÚS���
CJMCFTJLUOJOHFO ��
'JOOT�EFU�OÌHPU�NFS�SFUGVMMU�ÊO�BUU�GÌ�FO�BONÊSLOJOH�QÌ�CJMCFTJLUOJOHFO �OEÌ�IÊOEFS�
EFU�BMMU�TPN�PGUBTU�PDI�EV�UWJOHBT�MÊHHB�UJE�PDI�LSBGU�QÌ�BUU�HÚSB�FO�PNCFTJLUOJOH��.FO�
PN�EV�HÚS�FO�GÚSCFTJLUOJOH�J�TBNCBOE�NFE�EJO�TFSWJDF�TMJQQFS�EV�PSPO�PDI�LBO�JTUÊMMFU�
WBSB�USZHH�J�WFUTLBQFO�PN�BUU�BMMB�FWFOUVFMMB�GFM�ÌUHÊSEBT�SFEBO�GÚSF�CFTJLUOJOHFO��
�
1Ì�0,2��#JMWFSLTUBE�MÊNOBS�PDI�IÊNUBS�EV�CJMFO�OÊS�EFU�QBTTBS�EJH��4KV�EBHBS�J�
WFDLBO��7ÊMLPNNFO���

-JUF�CÊUUSF�
CJMWFSLTUBE���

0,2��#JMWFSLTUBE���#FSHTKÚO�#ÊDLFCPM�,VOHTCBDLB�,ÌMMFSFE�1BSUJMMF�7ÊTUSB�'SÚMVOEB��PLR��TF�

För hela livet med bilen
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LILLETUMMENS V. 27
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Hästevik 1:185 
Datum: 2014-09-02
Pris: 6275000 kr
Taxvärde: 4280000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,47
Förvärvare: Hansson 
Förvärvare: Paulsson 
Överlåtare: Tapper 

KLÄMMAN 10
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Amhult 1:53 
Datum: 2014-09-30
Pris: 5885000 kr
Taxvärde: 2997000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,96
Förvärvare: Öhlin 
Förvärvare: Öhlin 
Överlåtare: Dano 
Överlåtare: Vlnas 

FÅGLEVIKS FJÄLLVÄG 2
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Fåglevik 3:114 
Datum: 2014-09-29
Pris: 4100000 kr
Taxvärde: 2613000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,57
Förvärvare: Söderman 
Förvärvare: Olausson 
Överlåtare: Janemalm 

BJÖRLANDA STRAND 15
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Björlanda 3:56 
Datum: 2014-10-01
Pris: 3550000 kr
Taxvärde: 1683000 kr 
(2012)
K/T köp: 2,11
Förvärvare: Malmsten 
Förvärvare: Malmsten 
Överlåtare: ALLMÄNNA 
ARVSFONDEN 

TROLLRUNAN 150
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad

Fång: Vanligt köp
Fastighet: Österöd 85:22 
Datum: 2014-09-26
Pris: 3000000 kr
Taxvärde: 1917000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,56
Förvärvare: Hallberg 
Förvärvare: Hallberg 
Överlåtare: Möller 

RUNSLINGAN 113
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Torslanda 
92:170 
Datum: 2014-10-01
Pris: 2880000 kr
Taxvärde: 1748000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,65
Förvärvare: Wedenryd 
Förvärvare: Jansson 
Överlåtare: Larsson 

FYRSKEPPSVÄGEN 16
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Hästevik 2:82 
Datum: 2014-10-01
Pris: 5300000 kr
Taxvärde: 3485000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,52
Förvärvare: Höghäll
Förvärvare: Mattsson 
Överlåtare: Torgeby 
Överlåtare: Torgeby 

TORSHÄLLSVÄGEN 5
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Torslanda 4:28 
Datum: 2014-09-07
Pris: Arv,bpt,bod
Taxvärde: 2443000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Lundberg 
Överlåtare: Jofjord 
Överlåtare: Lundberg 

GAMLA FLYGPLATSVÄ-
GEN 25
Typ: Hyreshusenhet, tomt-
mark
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Amhult 110:3 

Datum: 2014-05-13
Pris: 3800000 kr
Taxvärde: 1140000 kr 
(2013)
K/T köp: 3,33
Förvärvare: S KYRKLIGA 
SAMFÄLLIGHET
Överlåtare: S KOMMUN 

LÅKEBERGSGATAN 80
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Bur 128:3 
Datum: 2014-09-26
Pris: 3100000 kr
Taxvärde: 2216000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,40
Förvärvare: Pettersson 
Förvärvare: Pettersson 
Överlåtare: Vinuales Ras-
pall

FYRBÅKSVÄGEN 5
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Torslanda 30:2 
Datum: 2014-09-01
Pris: 4700000 kr
Taxvärde: 3248000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,45
Förvärvare: Kindlund 
Förvärvare: Kindlund
Överlåtare: Fahlström 
Överlåtare: Fahlström 

LÅKEBERGSGATAN 150
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Bur 130:7 
Datum: 2014-09-26
Pris: 3110000 kr
Taxvärde: 2151000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,45
Förvärvare: Hallberg 
Förvärvare: Franklin 
Överlåtare: Löfgren 
Överlåtare: Löfgren 

BÄRINGSVÄGEN 33
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Andalen 1:46 
Datum: 2014-10-01
Pris: Arv,bpt,bod
Taxvärde: 4904000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Sjöholm 
Överlåtare: Sjöholm 
Överlåtare: Sjöholm 

TRÅNGETS SÖDRA VÄG 
6
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Gåva
Fastighet: Torslanda 1:38 
Datum: 2014-09-20
Pris: Gåva
Taxvärde: 1448000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Ekeroth 
Överlåtare: Ekeroth 
Överlåtare: Ekeroth 

KÄRRA 21:12
Typ: Industrienhet, taxe-
ringsvärde under 1 000 kr
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Kärra 21:12 
Adress: saknas
Datum: 2014-09-30
Pris: 175000 kr
Taxvärde: Redovisas ej
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Sjöblom 
Förvärvare: Fricke 
Överlåtare: Van Leeuwen 

TÅNGEDAL 65 
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Tuve 7:148 
Datum: 2014-09-30
Pris: 1750000 kr
Taxvärde: 1542000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,13
Förvärvare: Avesand 
Förvärvare: Avesand 
Överlåtare: Johansson 

KLOCKAREVÄGEN 102
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Kärra 41:51 
Datum: 2014-09-01
Pris: 2155000 kr
Taxvärde: 1485000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,45
Förvärvare: Hoang 
Förvärvare: Pham 
Överlåtare: Karlsson 

SKÄNDLAVÄGEN 38 
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Asmundtorp 
1:19 
Datum: 2014-09-30
Pris: 2500000 kr
Taxvärde: 1480000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,69
Förvärvare: Daroui 

Förvärvare: Teimouri 
Överlåtare: Olsson 
Överlåtare: Hermansson 

LARSEREDSDALEN 19
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Kärra 21:36 
Datum: 2014-09-30
Pris: 2325000 kr
Taxvärde: 1984000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,17
Förvärvare: Sjöblom 
Förvärvare: Fricke 
Överlåtare: Van Leeuwen 

BRUNSTORPS GÄRDE 9
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Brunstorp 28:21 
Datum: 2014-09-08
Pris: Arv,bpt,bod
Taxvärde: 1537000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Olofsson 
Överlåtare: Olofsson 

SOLHAGAGATAN 32D
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Kärra 61:31 
Datum: 2014-09-22
Pris: 3050000 kr
Taxvärde: 1708000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,79
Förvärvare: Aiche 
Förvärvare: Krayem 
Överlåtare: Englin 
Överlåtare: Englin 

HINNEBÄCKSGATAN 
101
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Tuve 45:51 
Datum: 2014-09-14
Pris: Arv,bpt,bod

■ ■  Här är ett urval av de inskrivna överlåtelserna
i Fastighetsprisregistret som skett på Hisingen 
under den senaste tiden.

DINA GRANNAR
TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: 031-720 55 92  E-post: redaktion@gbg.direktpress.se

 6,20
MILJONER KRONOR. 
Högst betalda 
affären i området.

K/T är förhållandet mellan priset och taxeringsvärdet.

staffan 
lindberg

031-745 20 67

alexander 
cezar

031-745 20 68

ludwig 
lundgren

031-745 20 46

maria 
lundqvist

031-745 20 63

lundin Hisingen
Med Lundin Hisingen får du en lokal mäklartjänst där vi känner området 

väl och har många köpklara spekulanter i Lundin Köparregister. 
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Hemma hos
NINA PERSSONi New York 14 SIDOR!Uniktreportage!

BÄSTASVENSKADESIGN2014

Vinnarna!lundin värdering
boka en kostnadsfri värdering av din bostad & få 

6 nummer av inredningsmagasinet elle decoration!

undinHising

Modekollektioner från världens alla hörn

ca. HALVA MARKNADSPRISET!

Denna försäljningsperiod pågår mellan 28 okt –15 nov
Herr 41-42, Dam 37-37½ • Barnskoförsäljningen startar 7 nov • Nya skor varje dag!

PROVSKOR

Tis-Fre 10.30-18.30 • Lö-Sö 10.30-15.30 • Tel. 031-143920 • Gamla varvsgatan 3 (vid Sjöfartsmuséet) Göteborg      www.provskor.se
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bästa exponering & personligt engagemang  bästa exponering & personligt engagemang  
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INSTAGRAM

PS. För att 
vi ska 

kunna publice-
ra dina insta-
grambilder här  
kan du inte ha 
en privat profi l.

■ ■ Glöm facebook, twitter eller andra 
sociala medier, här är det fotoappen 
instagram som gäller.

Fånga våra kvarter 
genom ett fi lter
Vi på redaktionen följer slaviskt era lokala bilder under vår egen hashtag. 
Vill du också få din bild publicerad på denna sidan? Tagga då dina lokala 
instagramfoton med #tidningenhisingen så kanske just din bild syns här i 
tidningen nästa vecka.

FOTO: @ZIELGA 

#tidningenhisingen 
Hisingen sett från Götaälvbron.

FOTO: @IDAEMANUELSSON81 

Som små karameller i skogen. #tidningenhisingen
FOTO: @SAGODROTTNINGEN 

Ombord på skonaren Ingo en vacker 
höstkväll. #tidningenhisingen 
#ingo #skonare #eriksberg

FOTO: @ANNMARIELINDER 

På återseende sommaren.
#hisingsparken #tidningenhisingen

FOTO: @ADAMANTIUMTJEJ 

Morgonpromenad på Hisingen. 
#tidningenhisingen 

FOTO: @JENNYNSHIATSU 

Höst är det!
Skomakarskogen
#björlanda 
#bronsåldersstigen
#tidningenhisingen

FOTO: @FOTOJAGAREN 

Älvsnabben mot #Lindholmen 
#tidningenhisingen

FOTO: @ETTFROARSATT 

Kreativ, hängande plantering 
på Vårväderstorget.
#tidningenhisingen

          FOTO: @ANNY_

         ROUSING_ANDERSSON 

Höstfärger 
på Ramberget.
#tidningenhisingen

HÄLSPORRE 
RING  031  160 160 IDROTTSORTOPEDI.se
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Med reservation för slutförsäljning. 
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Angered Centrum ligger enbart 20 minuter från centrala Göteborg. Gratis parkering och bra kommunikationer.
Spårvagn: 4, 9 och 8 går till Angered Centrum. Samtliga bussar stannar även vid Angered Centrum: 40, 71, 72, 73, 74, 75, 76 och 77

ÖPPETTIDER

BUTIKER: Mån–fre 10–19

Lör 10–16 • Sön 11–15

LIVS: Alla dagar 7–22

2 TIM GRATIS PARKERING!

För dig som vill kombinera ett rikt friluftsliv med spännande shopping är Angered Centrum det självklara valet. 
Du kan i samband med besöket i Angered centrum utforska den rika naturen med gångavstånd till Lärjeåns dalgång och trädgårdar, 
som ligger i anslutning till friluftsområdet Vättlefjäll. På Angered Centrum kan du finna kulturhuset Blå stället, som har ett bibliotek, 

teater samt information och biljettkontor. Besök gärna även Angered Arena, Göteborgs nyaste bad - & Ishall.
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Foto: Dadda KidCare

Shopping & möten 
med atmosfär      

Shopping & möten 
med atmosfär      

PRESENTKORT FÖR 
ANGERED CENTRUM

Nu kan du köpa presentkort som kan användas 
i alla Angered Centrums butiker. Finns att

 köpa hos Forex på Angered Centrum.

VÄLKOMMEN TILL ANGERED CENTRUM - DET UNIKA KÖPCENTRET
Angered Centrum består av drygt 60 butiker. Utbudet är varierat med kedjeföretag såsom Lindex, Kicks, KappAhl, Dressman, Forex, Life 
och Deichmann. Servicetjänster såsom Gymmet Nordic wellness, boxningsklubb, frisörsalonger och banker är något du även finner på 

Angered centrum.Här finns affärer med smaker ifrån hela världen. Varför inte prova på nya dofter och smaker, såsom nybakad baklava? 
Du kan även besöka våra specialaffärer med bland annat ost, färsk frukt & grönt på torget, samt fisk – & kötthandlare, men även någon 

utav våra tre stora livsmedelsaffärer: ICA Maxi, Netto och Lidl. Angered Centrum har dessutom ett flertal restauranger med mat från hela 
världen, allt från svensk husmanskost, arabisk mat till kinesisk mat. 

ANNONSBILAGA
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Hemkörning och kortbetalning

ÖPPETTIDER
MÅN 12-23 TIS 12-23 ONS 12-24 TOR 12-24 FRE 12-02 LÖR 12-02 SÖN 12-23 

ANGEREDS TORG 1 | 424 65 ANGERED | TELEFON: 031-331 52 78
ÅÅÅ

NATTÖPPET

NYHET
Falafel!

Äkta
kebab!

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYNNNYNYYYHETYYY

Välkommen in till McDonald’s® 
Angered, Ale & Bäckebol!
Erbjudandet avser mellanstorlek på cappuccino och latte.

FIKASUGEN?
Skomakeri & 
Nyckelservice

Angereds

SKOMAKERI MED KVALITET!
Här arbetar en skicklig skomakare som har 
kvalitetskänsla i fingrarna. Förutom all 
skoreparation utför vi även kopiering av 
alla slags nycklar och skinnarbeten. 
Till det hör byte av dragkedjor 
och lagning av väskor. 

Välkommen in! 

Angered Centrum 0704-97 70 70 
Vardagar: 10–19 Lördag 10–16 Söndag 11–15

SPEL & TOBAK

ANGERED CENTRUM

Vi har Livespel 
på ATG



Gäller endast vid medtagande av kupongen!

Gäller endast i butikerna på Angereds Torg, 
Selma Lagerlöfs Torg och Torslanda Torg!

Tag med kupongen
och få 25% rabatt

på valfri tårta 
eller smörgåstårta

25% rabatt
på valfri tårta 

eller smörgåstårta 

jerkstrands.se

Klipp ut och tag med!

narhalsan.se

Vi tar hand om dig som blivit sjuk, skadat dig eller upplever psykisk ohälsa. 
 Hos oss får du en trygg kontakt genom hela livet. Vi hälsar barn och vuxna 
 i alla åldrar välkomna.

Nu vaccinerar vi mot säsongsinfluensa. 
 Dropp in tisdag-torsdag 10.00–11.00 och 14.00–15.00.

    
Vi utför även turistvaccinationer. Ring och boka tid 031-747 96 00.

 Laboratoriet har öppet för provtagning 07.40–16.30.
 Kom gärna på förmiddagen då dina prover kanske skall skickas vidare 

 för ananlys.

Närhälsan Angered vårdcentral

 Angereds Torg 5, 424 65 Angered

 Telefontid: 08.00

 

–17.00. Tel 031-747 96 00

När du fött barn, ring BVC för att boka en tid för att träffa din barnsjuksköterska. 
På BVC följer vi hur barnet utvecklas. Vi väger vi, mäter och vaccinerar ditt barn.
Nu har Närhälsan Angered barnavårdscentral flyttat in i Familjecentralen  
Angered Centrum, Kultivatorgatan 5. Här finns förutom BVC öppenförskola, 
BMM och föräldrarådgivning. 

Närhälsan Angered barnavårdcentral
 

Kultivatorgatan 5,  424 65 Angered
 

Telefontid: 08.00
 
–17.00. Tel 031-747 96 40

1177 – Råd om vård dygnet runt 

Ibland är det skönt  
att ha nära till hjälpen! 

Angered vårdcentral

Närhälsan
 
Angered vårdcentral 

 och barnavårdcentral

Välkommen in 
till vår butik!

Välkommen in 
till vår butik!

Angered Centrum • 031-21 20 70
Mån–fre 9–20 • Lör 9–18 • Sön 10–18

 Hos oss hittar du alltid nya kampanjer på flera produkter varje vecka. 

 Vi har över 3000 matartiklar från alla världens hörn.



1500 gratisparkeringar  •  8 mataffärer
4 caféer  •  3 banker  •  5 kläd- och skobutiker

Massor av specialbutiker  •  Bra kommunikationer
Besök gärna Angered Arena: Bad- och ishall

Varmt välkomna!

ÖPPETTIDER
BUTIKER: Mån–fre 10–19

Lör 10–16 • Sön 11–15

LIVS: Alla dagar 7–22

2 TIM GRATIS PARKERING!

Shopping & möten 
med atmosfär      

Shopping & möten 
med atmosfär      

ANNONSBILAGA
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