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EKLANDA

Miranda 
gick till 
Europa-
fi nal

SIDAN 4–5

 SISJÖN    Pernilla Milton, 23 år, 
är i semifi nal i tv-program-
met Gladiatorerna. Nu 
i helgen ser vi henne 
kämpa för att ta sig 
till fi nalen.  SIDAN 5

 ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO   Stadsdelen Askim-
Frölunda-Högsbos ekonomi går inte riktigt ihop. 
Nu tar förvaltningen fram nya sparförslag som 

nämnden ska fatta beslut om i mitten av maj. Men 
hur mycket som ska sparas är oklart.  

SIDAN 4

Stadsdelen kan tvingas 
till nya besparingar

SID 12                                     ■

i helgen ser vi henne 
kämpa för att ta sig 

Nu tar förvaltningen fram nya sparförslag som SIDAN 4

SISJÖN    Pernilla Milton, 23 år, 
är i semifi nal i tv-program-
met Gladiatorerna. Nu 

Vinnarskalle
 från Sisjön

Vi tar hand 
om din 
trädgård!
Våra duktiga veteraner kan
hjälpa dig med det mesta t ex:

Trädgård
Städning
Läxläsning/barnpassning
Hantverkare

Är du pensionär och vill jobba 
vidare på dina villkor? Vi söker dig 
som vill jobba med hemstädning 
och barnpassning, är hantverkare 
eller intresserad av trädgård.

goteborg@veterankraft.se
Tel: 031-310 76 60

Halva priset medRUT och
ROT

PROVSKOR
herr 41-42 dam 37-37½
c:a HALVA 
MARKNADSPRISET

Tis-Fre 10.30-18.30 Lö-Sö 10.30-15.30
Ga. Varvsg.3 (vid Sjöfartsmuséet) Gbg

www.provskor.se

Denna försäljningsperiod pågår 
mellan 24 april – 16 maj

Huvudvärk Migrän Yrsel
Tinnitus Whiplash

Nackbesvär Ryggbesvär
ATLANTOtec® metoden har som mål att åtgärda
funktionsstörningar i översta nackleden, där 
skallen vilar mot atlaskotan. 
Många kunder har uppgivit att en rad vanliga be-
svär minskat eller försvunnit efter behandlingen.

Boka 
undersökning
och behandling!

010-33 000 88
Innan en behandling påbörjas görs 
alltid en noggrann undersökning för 
att fastslå om behandling behövs. 
Om så inte är fallet är 
undersökningen kostnadsfri.

www.atlaskotan.net
Lilla Bommen 6, Göteborg                  11 kliniker rikstäckande
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kommer lördag den 2 maj

Nästa nummer av

VISSTE DU ATT ...  Missing People bjuder in till informations-
träff. Är du intresserad av att engagera dig? Kom till Folkets 
hus, Järntorget den 29 april klockan 19. Anmälan sker senast 
den 27 april via www.simplesignup.se/event/59282. 

 Hästens dag i Billdal 
 BILLDAL   Billdals ridklubb anordnar den 1 maj 
något de kallar för Hästens dag. Det innebär 
att följande aktiviteter erbjuds: ponnyrid-
ning, hästshower, traktoråkning, tipsprome-
nad, tombola, kafé, grill med mera.

När: Fredagen den 1 maj klockan 12–16.
Var: Billdals ridklubb, Letsegårdsvägen 20.
Pris: Gratis att besöka, men det kan kosta 
någon tia att rida eller åka traktor. 

 Skratta och må bättre 
 FRÖLUNDA   Kan ett gott skratt förlänga livet? 
Att skratta är inte bara roligt, skrattet fung-
erar också smärtlindrande, gör oss mindre 
stressade och stärker immunförsvaret.
Det menar Lili-Ann Kleén, hälsopedagog 
och skrattinspiratör, som ska locka fram 
bubblande skratt, ge kunskap om skrattets 
betydelse och ge tips för en mer skrattfylld 
vardag.

När: Onsdagen den 29 april klockan 18.30–
20.15.
Var: Lilla salen, Frölunda kulturhus.
Pris: 20 kronor. 

 

 FOTO:COLOURBOX 

 FOTO:MARIANNE AHLM 

 Sarah  berättar om sitt liv
 FRÖLUNDA   På det stora hela är Sarah 
Remgren som vilken 27-årig tjej 
som helst. Med skillnaden att hon är 
dövblind. I Jag är Sarah berättar hon 
om sitt liv – fördomarna hon möter, 
normerna som stänger in, och alla 
fantastiska människor, platser och 
glädjeämnen som fi nns runt om-
kring henne. Allt mellan himmel och 
jord får plats i denna personliga och 

livsbejakande föreställning, där Sa-
rah själv är huvudpersonen.
Framförs på teckenspråk och talad 
svenska. 1 tim och 25 min, inkl paus.

När: Måndagen den 27 april klockan 
18.00 och tisdag 28 april klockan 
10:30.
Var: Stora salen, Frölunda kulturhus.
Pris: 80 kronor. 

 FOTO:URBAN JÖRÉN 

MISSA INTE I VECKAN...

 Sarah  berättar om sitt liv
FRÖLUNDA   
Remgren som vilken 27-årig tjej 
som helst. Med skillnaden att hon är 
dövblind. I Jag är Sarah berättar hon 
om sitt liv – fördomarna hon möter, 
normerna som stänger in, och alla 
fantastiska människor, platser och 
glädjeämnen som fi nns runt om-

REPORTERNS ORD  Det sa jag alltid när jag plug-
gade. Inte för att jag pluggade, utan för att jag 
levde på CSN-pengar. ”Det är alltid så mycket 
månad kvar i slutet av pengarna!” Så här i ef-
terhand kan jag tycka att jag kanske borde lagt 
mindre pengar på alkoholhaltiga drycker från 
butiken med de små prislapparna. Och att jag 
kanske borde ha fokuserat lite mer på Carl-
Magnus självupplevda historielektioner från 
1800-talet... Nästan i alla fall.
För min del har dåligt med pengar en månad 
enbart berott på mina felprioriteringar, men 
jag vet att det fi nns många exempel i vårt om-
råde där så inte är fallet. Där det är en bra må-
nad om man inte behövt låna från en vän, en 
förälder eller kanske en sms-tjänst.
Och jag tänker att det är lite så det fungerar 
i stadsdelen också. Ett bra år är heller inte att 
gå minus, av naturliga 
skäl. Men inte heller att 
ha massa pengar över, 
för då innebär det att 
man kunde gjort mer.
Ett bra år är att gå 
plus-minus-noll. Men 
för Askim-Frölunda-
Högsbo verkar det 
bli svårt att nå ett 
sådant resultat 
– även i år. Läs mer 
på nästa uppslag. 

 Mycket 
månad kvar 

Emma Ullsjö, reporter
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Välko� en önskar 
Pia och Claes

med personal!
Hovås

BOOKSHOP
Bästa och

 roligaste 

boksortimentet! Beställ tårtan hos oss!
Telefon: 031-686312Telefon 031-286040

Boka din fi lm på fi lmtoppen.se

Öppettider alla dagar
Måndag–söndag 7–22 

Billdalsvägen 2, 436 55 Hovås, Tel 031-68 63 00

ica.se/hovas

God mat
till bra priser Matglädje 

varje dag.

 HERRGÅRD, PRÄST, 
GREVÉ, SVECIA 

 Arla.   Ca 667 g.   17–31%.    

 59  k    /kg  DEODORANT, 
DUSCHCREME 

 Nivea.   Deodorant Roll-on 50 ml, 
Duschcreme 250 ml.    

Jfr pris 40:00–200:00/liter.   
Max 2 köp/hushåll.  

 10  k    /st 

 SVENSK GURKA 
 Odlarna.se.   300–560 g.   Klass 1. 

Jfr pris 8:93–16:67/kg.   

 5  k    /st 

Självscanningspris

GRILLMARINADER
Santa Maria. 75 g. Olika smaker. 

Jfr pris 44:44/kg.
Max 1 köp/hushåll.

10k 
 

3 för

 KRYDDAD KORV 
 Scan.   240–300 g.   Flera olika sorter.   

Jfr pris 66:67–83:33/kg.    

 20  k    /st 

Kortpris
 TUNNA 

REVBENSSPJÄLL 
 Ursprung Sverige. Ca 980 g. 

Av gris. 

 29    90 
 /kg 

Så godatt grilla!
ica.se/buffe

 FÄRSK 
KYCKLINGLÅRFILÉ 

 ICA. Ursprung Sverige.  
 Ca 925 g.      

 79  k    /kg 

Din matglädje 
är viktig för oss!
Vår butik är kvalitetscertifi erad. Det betyder att vi 
hanterar våra varor på ett omsorgsfullt och korrekt 
sätt, enligt svensk standard för livsmedelshantering. 
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HALLÅ DÄR...

Nu åker Miranda Carls-
son från Eklanda mot 
Europafinalen i Österri-
ke. Hon läser Kvarnby-
skolans musikklass, men 
är med i svenska landsla-
get i naturvetenskap.

...Miranda Carlsson från Ek-
landa, som i helgen åker till 
Österrike och Klagenfurt för 
att tävla för Sverige i Euro-
pean Union Science Olym-
piad (EUSO) hela nästa 
vecka, 27 april till den 3 maj.

Vad är det som är så kul med 
naturvetenskap?

– Det roligaste är att lära 
sig nya saker om hur världen 
fungerar, och att det finns 
svar att få. Och att svaren le-
der till fler frågor och ju mer 
man lär sig desto mer finns 
det att fördjupa sig i.
Det är ju ett ganska stort ämne, 
naturvetenskap, vilken del 
gillar du mest?

– Alla ämnen har roliga 
delar. Men jag har kommit på 
vilken som är den gemen-
samma faktorn som gör att 
jag tycker det är extra kul: 
vetenskap i liten skala. Jag 
gillar att lära mig om atomer, 
molekyler och celler. Allt som 

är väldigt litet tycker jag är 
väldigt kul.
Ni var några elever från din 
klass som deltog i den 
nationella finalen till EUSO, är 
hela klassen lika intresserad av 
naturvetenskap?

– Vi är en grupp männ-
iskor som har ett brinnande 

intresse för naturvetenskap. 
Det här testet inföll när vi var 
iväg på praktik, så det var 
flera som inte kunde komma. 
Annars kanske vi hade varit 
fler från min klass, skrattar 
Miranda Carlsson.
Och nu ska du åka ner och 
representera Sverige i 

Miranda från Eklanda tävlar för Sverige i Europa

 ■ EUSO (European Union 
Science Olympiad) är en 
EU-olympiad i naturveten-
skap. Tävlingen är upp-
byggd som en lagtävling 
där tre elever samarbetar 
för att lösa praktiska, la-

borativa uppgifter som 
blandar biologi, fysik och 
kemi. Den riktar sig till 
elever som går i årskurs 9 
i grundskolan och årskurs 
1 på gymnasiet.

MER OM... Tävlingen EUSO

VISSTE DU ATT ... Den 1 maj klockan 15 tar Hovås Billdal IF 
emot Jitex Mölndal BK på Hovåsvallens naturgräs (om 
vädret tillåter, annars blir det Hovås Billdal Arena). Kom 
och stötta hemmalaget!

De senaste åren har 
stadsdelen Askim-Frö-
lunda-Högsbo visat 
negativt resultat när det 
kommer till ekonomin. 
Nu tar förvaltningen 
fram sparförslag på en 
procent av förvaltning-
ens totala budget: cirka 
20 miljoner kronor.

AFH – Men det är viktigt att 
skilja på begreppen, vi ska 
inte spara en procent – vi tar 
fram förslag på en procent. 
Sen vad nämnden beslutar 
vet vi inte, de kan besluta att 
inte vidta några åtgärder, el-
ler de kan besluta om femton 
miljoner kronor. Förvalt-
ningen förser dem med för-
slag, säger Hans Erngren, 
stadsdelsdirektör AFH.

De senaste  åren har 
Askim-Frölunda-Högsbo vi-
sat minussiffror. Anledningen 
uppges vara ökade kostnader 
inom individ- och famil-
jeomsorg (IFO), funktions-
hinder samt äldreomsorg.

Bygga upp stabilitet
För ett år sedan beslöt stads-
delsnämnden om effektivise-
rande verksamhetsföränd-
ringar om cirka 30 miljoner 
kronor. Dessa är ”till största 
delen verkställda, och kom-
mer att ge goda ekonomiska 
effekter på sikt. Men det 
räcker inte”, skriver stadsdels-
direktör Hans Erngren i ett 
meddelande till de anställda 
inom stadsdelen.

”Under 2013 och 2014 
blev vi tvungna att använda 
en del av stadsdelens egna 
kapital för att klara vår eko-

nomi. Därför är ett mycket 
viktigt mål under 2015 att 
bygga upp vår ekonomiska 
stabilitet igen”, skriver Hans 
Erngren.

– Vi är inte i samma läge 
i år som vi var förra året. Då 
låg vi minus i förhållande till 
stadens budget för stadsde-
len, i år har vi ett överskotts-
mål för att kunna återställa 
det egna kapitalet – och det 
är överskottsmålet som vi 
i nuläget inte når, säger Hans 
Erngren.

Därför håller förvaltning-
en på att ta fram sparförslag 
motsvarande en procent av 
förvaltningens totala budget, 
det vill säga cirka 20 miljoner 
kronor.

”Håller inte sin budget”
– Individ- och familjeom-

sorg, funktionshinder och 
äldreomsorg håller inte sin 
budget. På förra nämndsam-
manträdet presenterade de 
olika sektorerna vad de tänkt 
göra, men nämnden valde att 
återremittera ärendet till för-
valtningen för att ta fram 
förslag för hela förvaltning-
en, säger Hans Erngren.
Inom vilka sektorer letar ni 
främst?

– Överallt egentligen. Det 
finns inga smärtfria bespa-
ringar som återstår, dessa 
besparingarna kommer att 
drabba verksamheterna på 
ett eller annat sätt. Antingen 
genom att vi får göra mindre 
av någonting eller effektivi-
sera något, säger Hans Ern-
gren.
Läsarna har ju hört om 
besparingarna flera år i rad, och 

många undrar säkert vad det 
beror på. Vad vill du hälsa till 
dem?

– När det gäller antalet 
ärenden som aktualiseras 
inom såväl IFO, funktions-
hinder som äldreomsorgen 
kan vi inte styra mängden. 
Vad vi däremot jobbar med 
hela tiden är att erbjuda rätt 
insats på effektivast möjliga 
sätt. Här återstår fortfarande 
en del att göra. Vi har dess-
utom haft en kraftig ökning 
av anmälningar om våld 
i nära relationer, och det är 
ingenting vi styr över men är 
någonting vi måste göra nå-
gonting åt. Om ett barn far 
illa kan vi inte sitta och räkna 
pengar, avslutar Hans Ern-
gren.

Emma Ullsjö
emma.ullsjo@gbg.direktpress.se

Förvaltningens 
nya sparförslag

ARKIVBILD

SPARFÖRSLAG. Den 19 maj ska stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo fatta beslut om 
vilka besparingar som ska genomföras.

Beröm till Sisjöskolans pedagoger
SISJÖN En förälder med barn på Sisjöskolan har skrivit till-
kopntaktcentret via e-postadresen goteborg@goteborg.se 
för att ge beröm till barnets pedagoger på Sisjöskolan. För-
äldern skriver: ”Vill bara skicka massor med beröm till pe-
dagogerna på Kojan, Sisjöskolan. Kerstin, Ingegerd och Ulla 
har ett fantastiskt engagemang och min dotter ser fram 
emot att få komma till skolan varje dag. Att barnen lär sig 
så mycket och får befinna sig i en kreativ miljö är helt fan-
tastiskt. Jag hoppas att lillasyster också får Kerstin och Inge-
gerd som pedagoger när det är hennes tur.”

FOTO: MARKUS ANDERSSON (ARKIVBILD)

HAGA Å. Tidningen Sydväst följde med Fiskevårdsnätverket 
ner i Haga å i höstas. Nu ska de fortsätta arbetet.

35 000 kronor till fortsatta arbeten i Haga å
SYDVÄST Fiskevårdsnätverket Göteborg har fått 35 000 kro-
nor från Sportfiskarnas fiskevårdsfond - öronmärkta för 
Haga å i Billdal. Pengarna ska användas så att nätverket kan 
fortsätta arbetet med att anlägga fler lekbäddar (placera ut 
mer grus), fortsätta inventeringen av yngel, investera i nya 
verktyg och i utbildning till dem som arbetar frekvent i 
bäcken.

Tanken bakom projektet är att få den vandrande havsör-
ingen att leka i stora delar av Årekärrsbäcken, vilket idag är 
omöjligt. En stor betongmur i höjd med koloniområdet är 
ett definitivt vandringshinder och fisken kan inte passera.

– Betonghindret ägs utav en samfällighet som består av 
cirka 50 personer. Vi har varit i kontakt med samtliga och i 
princip alla är positiva till rivningen för att möjliggöra 
vandringen för havsöringen. Förhoppningsvis kommer be-
tongmuren rivas under sommaren eller hösten och senare i 
höst kommer vi vara ute och försöka kartlägga vart havsör-
ingen väljer att leka, säger Patrik Ohlsson, styrelseledamot.

Fiskevårdsnätverket har ett evenemang den 2 maj då för 
att städa upp och återställa den nedre delen av Årekärrs-
bäcken, som i sin tur rinner ut i Haga å. Alla som vill hjälpa 
till är välkomna till Letsegårdsvägen 4 i Billdal klockan 10. 
Stövlar och oömma kläder är att föredra, likaså kan en ter-
mos med lite värmande vara gott.

Nio medaljer till Askim BC
HOVÅS Förra helgen spelade 355 
deltagare från 17 distrikt över 
800 matcher. Två guld, fem sil-
ver och två brons blev det för 
Askim badminton club i Svens-
ka Cupen.

”Som alltid en väldigt rolig 
tävling när fler än 40 spelare, le-
dare samt föräldrar åker, äter 
och bor tillsammans under en 
tävling.”

Även de yngsta spelarna, Wilma Robertsson och Albert 
Pekny, tog medaljer. Fiona Hallberg och Björn Pekny visade 
hur starka de är i 02-klassen och tog tre medaljer var. Och 
Emmy Robertsson visade att hon blir att räkna med som 
andraårs U15 kommande säsong genom vinsten i damdub-
bel 01.

”Många spelare från Göteborg gjorde väldigt bra resultat 
och det visar att klubbarna i distriktet är på rätt väg. Vi har 
fortfarande en bit kvar för att gå om Stockholm i distrikts-
tävlingen, men vi är långt före de andra distrikten” skriver 
Magnus Sahlberg, ungdomstränare i Askim BC.

Svenska cupen är den enda rikstäckande tävlingen där 
spelarna bara möter andra spelare födda samma år.

Spelarna från Askim som representerade Göteborgs bad-
mintonförbund i helgen var:

Wilma Robertsson, Albert Pekny, Miriam Lindgärde, 
Björn Pekny, Fiona Hallberg, Emilia Apelqvist-Bäfverfeldt, 
Emmy Robertsson, Ylva Pekny,Johan Bademo, Henrik Zet-
terberg och Jacob Lundskog.
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 HOVÅS   – Det är ganska häftigt 
ändå hur mycket man kan 
klara på ren vilja, skrattar 
Pernilla Milton.

En vanlig onsdag, den 
enda kvällen i veckan som 
hon inte har någonting på 
schemat, i höstas satt hon 
och surfade. Hon såg en 
blänkare om att de sökte folk 
till Gladiatorerna på Tv 4, 
och klickade in.

– Jag har alltid gillat pro-
grammet, och tänkte att det 
hade varit roligt att vara med. 

Så jag fyllde i ansökan och 
tänkte inte mer på det, säger 
Pernilla Milton.

Redan dagen efter ringde 
produktionen upp henne, 
hon gick vidare från telefon-
intervju till uttagning och tog 
sig hela vägen till program-
met.

”Helt sjukt”
– Det är egentligen helt sjukt 
att jag kom med, med en sån 
spontan ansökan, säger hon.

För två veckor visades 
programmet där hon tävlade 
i grundomgången Gladiato-
rerna. Hon låg ett par poäng 
efter den andra utmanaren, 
men – precis som det ska 
vara – avgjordes det på rull-
bandet precis innan mål-
gången.

– Jag är stark i bålen och 
har bra benstyrka från fot-
bollen, men jag har också en 

bra grundstyrka och är snabb 
och smidig... om man kan 
säga så om sig själv, skrattar 
Pernilla Milton.

Spelar i elitettan
Och hon spelar inte bara fot-
boll med vilket lag som helst, 
hon har sedan 2010 spelat 
med Hovås-Billdal IF:s da-
mer – som spelar i elitettan.
Hur mycket av gladiator-
erfarenheterna tar du med dig 
ut på fotbollsplan?

– Vinnarmentaliteten. Att 
man vågar tro på sig själv. 
Det gjorde jag innan också, 
och andra har alltid trott på 
mig – men efter en sån här 
utmaning blir man starkare. 
I både kropp och själ, så jag 
kommer våga gå in i fler 
kamper på planen, säger Per-
nilla Milton.
Varför ska vi inte missa att titta 
på Gladiatorerna på lördag?

– För två veckor sedan såg 
man mig ta poäng i alla gre-
nar, jag fick 50 poäng och 
enligt kommentatorerna är 
det inte många som lyckats 
med det. Nu på lördag får vi 

se om jag kan bräcka det. Jag 
lovar att jag ska göra allt jag 
kan, säger Pernilla Milton 
och ler stort. 

 Emma Ullsjö
emma.ullsjo@gbg.direktpress.se 

FOTO: JONATHAN QVIST/TV4 
UTMANARE REDO. Pernilla Milton från Sisjön har tagit sig till 
semifi nal i Gladiatorerna, programmet sänds på Tv 4 lörda-
gen 25 april klockan 20.00.

 Pernilla 
utmanar 
gladiatorerna  

� �  Utmanare redo? Jodå, Pernilla Milton, 
23 år och bor i Sisjön, är i semifi nal i tv-pro-
grammet Gladiatorerna. Nu i helgen ser vi 
henne kämpa för att ta sig till fi nalen – och 
vinnarskallen från HBIF har hon med sig. 

Bullet, den otygla-
de hårdingen?

– Det är Sarah 
Fredborg. Hon är 

stor och stark och 
hon är trevlig utanför 
plan, men om hon 
vill stoppa någon på 
plan så gör hon det.

Storm, snabb 
som vinden och 
skoningslös mot 
mjuka utmanare?

– Då säger jag 
Pernilla Johansson. 

Hon är skoningslös när hon 
går in i duell. Hon ska 
vinna boll - varje 
gång. Hon har varit 
ishockeyspelare, 
det säger en del.

Kitzune, lagets 
sluga räv och 
principfasta kri-
gare?

– Det är vår lag-
kapten, Linda Nöjd. 

Hon slutar aldrig 
kriga, men hon är 
lugn och bestämd. 
Hon är helt rätt leda-
re för oss. 

 VEM ÄR lagets... 

 FOTO: EDITH CAMILLA SVENSSON 

 

 Beryl Brink med barn-
barnet Bob, snart 2, bor 
i Askim :
–  Nej. Jag betalar mina fasta 
räkningar och sen får det bli 
som det blir. 

SÅ TYCKER VI

 Håller du 
din budget? 

 Otto Elander, 76, bor 
i Brottkärr :
–  Det går upp och ner med 
det, ibland upp och ibland 
ner, haha. 

 Cecilia Rossiello, 27, bor 
i Högsbo :
–  Ja. Jag sätter gränser för 
hur mycket jag får spendera 
på mat, restaurangbesök 
med mera. Jag har en app 
i telefonen där allt jag hand-
lar på kortet fylls i appen 
automatiskt. 

 Lisa Liljestrand, 27, med 
sonen Lukas, 10 månader, 
bor i Askim :
–  Nej, inte direkt. Jag är 
mammaledig, så det fi nns 
inte jättegott om pengar 
heller. 

 Karin Fagerlund, 27, med 
barnen Alice och Alfred, 
bor i Åkered :
–  Nej, speciellt inte nu när vi 
renoverar. Det blir alltid mer 
än man tänkt sig. 

 Enkät: Emma Ullsjö 

Alltid soffor på lager i Kållered 
www.blooms.se

 Miranda från Eklanda tävlar för Sverige i Europa 
Europafi nalen. Hur känns det?

– Det är rätt ofattbart, det 
är en speciell känsla att veta 
att jag representerar Sverige. 
Det ska bli extremt roligt.
Hur förbereder du dig?

– Vi har fått uppgifter som 
man kan göra , olika studie-
uppgifter. Sen har vi har varit 
iväg på en veckas träningslä-
ger. Jag läser just nu naturve-
tenskapliga böcker också, 
från både ettan och tvåan i 
gymnasiet.

I de olika tävlingsmomen-
ten samlar lagen från de 28 
EU-länderna ihop poäng. 
Denna poäng ger laget brons, 
silver eller guld.
Vad tänker du om Sveriges 

chanser i tävlingen?
– Vad jag sett har Sverige 

varit med med två lag varje 
år och fått brons alla år utan 
ett då de tog silver. Det skul-
le vara kul att få vara med 
och ta ett andra silver.
Vad ser du mest fram emot med 
den här resan?

– Jag har fått höra från en 
kille som var med förra året 
att det var den bästa veckan i 
hans liv. Det får ju mina för-
väntningar att bli ganska 
höga. Jag ser mest fram emot 
att träffa andra ungdomar 
från Europa som har samma 
intressen som mig. 

 Emma Ullsjö
emma.ullsjo@gbg.direktpress.se  FOTO: PRIVAT 

■  ÅLDER: 16.
■ BOR: Eklanda.
■ FAMILJ: Mamma, pappa och kat-
ter.
■ SKOLA: Kvarnbergsskolans musik-
klass. ”Jag gick på audition i sexan 
och kom in. Det är så roligt. Nu i 
nian har vi gjort en musikvideo där 
vi skrivit text och allt. Den kommer 
spelas upp på vår slutkonsert.”
■ INTRESSEN: Skriva noveller, låttex-
ter och dikter.
■ FAVORITÄMNE I SKOLAN: ”Det är så 
svårt, alla ämnen i skolan har något 
moment som jag tycker är kul. Det 
är mycket enklare att säga vilket 
ämne jag inte gillar: idrott!” 

 MER OM...  Miranda Carlsson 

 I LANDSLAGET. Miranda 
Carlsson, 16 år från 
Eklanda, represente-
rar Sverige i Europa-
fi nalen i naturveten-
skap nästa vecka. 
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AKTUELLT

POLISRAPPORTEN

 Tjejer från Nygårdssko-
lan och Frölundaskolan 
möttes i Positivparken 
för att skapa konst. 

 AFH   Demokratidagen Ung 
2015, som anordnades förra 
månaden, blev startskottet 
för Askim-Frölunda-Högs-
bos inflytandenätverk för 
ungdomarna i stadsdelen, 
Unga Påverkar.

– Många ungdomar som 
deltog under demokratida-
gen träffar vi sällan eller ald-
rig på våra mötesplatser 
inom fritid. Genom en kul-
turverkstad fi ck dessa ungdo-
mar möjlighet att göra akti-
viteter som de kanske aldrig 
prövat tidigare eller som de 
varit nyfi kna på. Vår inten-
tion var att ungdomarna 
skulle hitta inspiration och få 
utlopp för sin kreativitet, sä-

ger Sara Sivertsson, ung-
domskonsulent i stadsdelen.

På initiativ av några tjejer 
i årskurs 7 på Nygårdsskolan 
skapade ungdomskonsulen-
terna i samverkan med lära-
ren Margareta Svedung från 
Nygårdsskolan ytterligare en 
kreativ dag där det gavs till-
fälle för möte och en work-
shop. Fem tjejer från Ny-
gårdsskolan och Frölunda-
skolan fick möjlighet att 
jobba med barnkonventio-
nen genom att måla grafi tti 
tillsammans med konstnären 
Jonathan ”Ollio” Josefsson.

Skapa tjejforum
”Denna dag bidrog till att de 
här tjejerna vill fortsätta ska-
pa tillsammans. Målet är att 
skapa ett tjejforum där man 
utgår från att skapa konst i 
olika former, ett forum där 
det blir ett möte mellan ung-
domar i nya sammanhang 
och ett forum där man vågar 
pröva nya utmaningar i ett 
tryggt sammanhang. En plats 
där man kan uttrycka sig och 
våga vara den man är” skriver 
ungdomskonsulenterna Jo-
han Sehlstedt, Shapol Salimi 
och Sara Sivertsson i ett mejl 
till redaktionen. 

 Redaktion
sydvast@gbg.direktpress.se 

 FOTO: SARA SIVERTSSON 

 SKAPAR. Eleverna Agnes, Tara, Ida, Thea och Emelie och i mit-
ten konstnären Jonathan ”Ollie” Josefsson. 

Tjejer från 
Sydväst målade
för demokratin

Vår in-
ten-

tion var att 
ungdomarna 
skulle hitta 
inspiration.

Sara Sivertsson, 
ungdomskonsulent Enligt dina mått

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

ASKEKÄRRSVÄGEN 10
423 72 SÄVE

www.flaggstangsexperten.se

Förändra världen 
Framtiden

Fullt sortiment av

flaggstänger & tillbehör

Produkter från Nordens

Ledande tillverkare

Ring oss idag
031-789 09 50

NORDIC 
FLAGGSTÅNG

9 meter, komplett.
10 års garanti

    2520:-
inkl. moms

KLÅVAVÄGEN
Onsdag 22 april 
Klockan 08.03
Trafi kolycka, personskada
På Klåvavägen i norra Billdal 
har en lastbil och personbil 
kolliderat. Det uppges att 
ingen är kvar i bilarna och 
att det förmodligen är lätt-
are personskador. Två ambu-
lanser, räddningstjänst och 
polis på väg till platsen. Ing-
en avförd till sjukhus.

TYNNEREDSSKOLAN
Onsdag 22 april 
Klockan 03.27 
Bilbrand
Vid Tynneredsskolan brinner 
en bil av okänd anledning. 
Bilen ännu ej identifi erad. 
Polisen kommer att återvän-
da till bilen då denna sval-
nat.

GREVEGÅRDSVÄGEN
Onsdag 22 april 
Klockan 02.34 
Personrån
På Grevegårdsvägen blir en 
man rånad på sin plånbok 
och mobiltelefon. Inga fysis-
ka skador uppstår. Målsä-
gandens kort spärras och en 
anmälan skrivs.

STARBÅTSGATAN
Onsdag 22 april 
Klockan 01.18 
Inbrottsstöld på 
restaurang
Larmet utlöser 
till en restaur-
ang på Star-
båtsgatan i 
Älvsborg. För-
modligen är 
några fl askor 
sprit tillgripna. 
Ingen gripen. En an-
mälan skrivs. 

RENINGSVERKSGATAN
Onsdag 22 april 
Klockan 00.05
Misshandel
I närheten av Reningsverks-
gatan i Ängås blir en man 
misshandlad av tre okända 
förövare. Målsäganden tap-
par medvetandet till och 
från och anträffas av polisen 
på en gångväg. Målsägan-
den uppger att han blivit 
sparkad och blir avförd med 
ambulans till Sahlgrenska. 

FISKEBÄCKSMOTET
Tisdag 21 april 
Klockan 15.21
Trafi kolycka
Vid Fiskebäcksmotet har en 
moped kört in i en stolpe. 
Föraren blåser positivt och 
misstänks för rattfylleri. Han 
har oklara skador och förs 
till sjukhus med ambulans.

HAGENS PRÄSTVÄG
Måndag 20 april
Klockan 07.41
Brand
På förskolan vid Hagens 
Prästväg brinner det av 
okänd anledning. Det upp-
ges att det ryker från bygg-
naden. Inga kända person-
skador. Ambulans, räddd-
ningstjänst och polis på väg 
till platsen. Klockan 07.49 

meddelas att branden är 
släckt och att räddnings-
tjänsten vädrar ur lokalerna. 
Branden startat bakom ett 
kylskåp i köket. Branden 
släckt av en förälder. Inga 
större skador men rök har 
gått upp i ventilationen. För-
skolan nu obrukbar. 

SISJÖVÄGEN
Söndag 19 april
Klockan 02.16
Inbrott i telebutik
The Phone House på Sisjö-
vägen blir utsatt för inbrott. 
Larmet utlöser då förövare 
forcerar en ruta på 4 x 4 me-
ter med en hjullastare. Även 
ett jalusi är förstört. Gär-
ningsmännen har dock inte 
kommit in i butiken och ing-
et är förmodligen tillgripet. 
Två personer med luvtröjor 
har iakttagits på platsen lik-
som en personbil och mo-
ped. Ingen gripen ännu.

TYNNERED
Lördag 18 april
Klockan 22.30
Containerbränder
Inom loppet av en halvtim-
ma startar det bränder i 
minst tre containrar på Me-
longatan, Smyckegatan 
samt Sköljestensgränden. 
Anmälan om skadegörelse 
genom brand skrivs.

JÄRNBROTTS-
MOTET
Lördag 18 
april
Klockan 12.28
Trafi kolycka, 

personskada
Vid Järnbrotts-

motet har det in-
träffat en singelo-

lycka. Det är en bilist som 
har kört i diket, oklart om 
det är några personskador. 
Polis på väg.

ASKIMS INDUSTRIVÄG
Torsdag 16 april
Klockan 19.29
Trafi kolycka, personskada
På Askims Industriväg har 
en bilist kört in i en trailer. 
Det ska vara en person i bi-
len och det är oklart skade-
läge. Räddningstjänst och 
ambulans på väg.

FRÖLUNDA TORG
Onsdag 15 april
Klockan 21.17
Rån
I närheten av Frölunda torg 
blir en person rånad på sin 

bil. En man stoppar bilen, 
hotar föraren med kniv och 
tvingar ut honom ur bilen 
som sedan körs från platsen. 
Inga uppgifter om person-
skador.

FRÖLUNDA
Onsdag 15 april
Klockan 17.56
Rån
I Frölunda har en person bli-
vit rånad i sitt hem. En mas-
kerad gärningsman har 
tvingat sig in i en äldre kvin-
nas bostad i Frölunda. Man-
nen tog bland annat hennes 
bankkort och tilltvingade sig 
koden. Kvinnan uppges inte 
ha blivit fysiskt skadad. Polis 
arbetar med ärendet men i 
nuläget är ännu ingen gri-
pen.

GÖTEBORG
Onsdag 15 april
Klockan 10.24
Bedrägeri
Polisen vill varna för ett fe-
nomen som kallas Sholder 
surfi ng. Den senaste måna-
den har Göteborg haft elva 
fall av Sholder surfi ng i buti-
ker och vid bankomater. Till-
vägagångssättet är att nå-
gon står och kikar över din 
axel då du slår din PIN-kod 
till kreditkort antingen i bu-
tik eller vid uttag i uttagsau-
tomat. Vill vill uppmärksam-
ma kortägare och även bu-
tiksanställda att vara 
försiktiga när man slår in 
PIN-koden. I de elva fallen vi 
haft i Storgöteborg har kort-
ägaren i nära anslutning till 
kortuttag eller köp blivit av 
med sitt kort utan att märka 
det.

Källa: polisen.se
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HITTA NYTT
HAVSNÄRA 
HEM I VÅR!
Det är något speciellt med ljuset när man är nära havet. För 
att inte tala om luften. Men det absolut bästa är så klart att ha 
närheten till bad, småbåtshamnar och härliga promenader 
längs vattnet. I den bästa av världar skulle man vilja kunna 
plocka upp en latte och kanske ett nybakat bröd på hemvägen.
Det kan du som � yttar till HSB brf Boulevarden i nya Hovås. 
Försäljningen pågår för fullt, kontakta vår säljare om du 
också vill ha det bästa av två världar!

I nya Hovås får du verkligen det bästa av två världar. Ett stadsliv med ett 
stort serviceutbud som sätter extra guldkant på vardagen, samtidigt som du 
har havet och naturen på bekvämt cykelavstånd! Dessutom har du goda 
förbindelser in till Göteborg. Här bygger HSB bostäder utöver det vanliga, i 
storlekar från 31 till 120 kvm med 2,80 meter i takhöjd och många unika 
planlösningar. Missa inte vår inspirations� lm på vår hemsida!

Projektstatus: Säljstartat.
Markvisning: Söndag den 26/4 kl. 12–14, Billdalsvägen, nya Hovås. 
Lägenhetsstorlek: 1,5–4 RoK 39,5–121 kvm. 
Fast pris: 1 485 000–4 755 000 kr. 
Månadsavgift: 2 339–6 255 kr. 
Försäljning och intresseanmälan: Helena Jacobsen, 
010-442 21 73, helena.jacobsen@hsb.se
hittabostad.hsb.se

BRF BOULEVARDEN, Urbant, unikt och personligt

NYA HOVÅS

Visning
i morgon!

 ASKIM

 ”Gemenskap och engagemang” 
 ASKIM   Förra helgen var det 
dags för den gemensamma 
vårstädningen på förskolan 
Montessoriföreningen Maria 
i Askim, en städning som 
görs varje vår. Efter städning-
en anslöt barnen för att leka 
och grilla.

”Engagemanget är stort 
och de gemensamma insat-
serna gör att föreningen kan 
driva verksamheten med hög 
lärartäthet”, skriver fören-
ingen i ett mejl till redaktio-
nen.

Samma dag anordnades 
också den stora städdagen i 
Askim, i regi av Håll Sverige 
rent och på initiativ av Vision 
Askim. 

Cirka ett halvt ton skräp 
samlades in längs Askims 
strandremsa av frivilliga från 
när och fjärran.

Sveriges Metallsökarfören-
ing hade ett 25-tal deltagare 
på plats. De samlade in 35 
kilo metallföremål: 10 kilo 
synligt och 25 kilo dolt just 
under ytan i sanden. 

Det går cirka 500 fl askkap-
syler eller 3000 burkkapsyler 
på ett kilogram och det är 
många sådana föremål som 
hittas.

  Emma Ullsjö
emma.ullsjo@gbg.direktpress.se 

 FOTO: ELIZABETH ANDERZÉN 

 STÄDA OCH GRILLA. På Montessoriföreningen Maria i Askim genomfördes vårstädningen förra helgen, en städning som görs varje vår.   

■ ■  Stora delar av Askim städades förra 
lördagen. Askimsbadets strandremsa 
rensades på ett halvt ton skräp. 

25-TAL DELTAGARE. Sveriges Metallsökarför-
ening hade deltagare på plats. De samlade 
in 35 kilo metallföremål – 10 kilo synligt 
och 25 kilo dolt just under ytan i sanden.

500 KILO. Håll Sverige Rents vd Johanna 
Ragnartz har just vägt en av de många 
säckarna med skräp. Totalsumma: ett halvt 
ton.
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GÖTEBORG

Byggnationen av kvarter 
och kajer på Skeppsbron 
kan nu ta fart efter att 
detaljplanen vunnit laga 
kraft. Utvecklingen av 
Skeppsbron är en del av 
Älvstaden och götebor-
garnas önskan att kom-
ma närmare vattnet.

GÖTEBORG Göteborgs inner-
stad får ett helt nytt läge vid 
älven med butiker, restau-
ranger, en ny park och ett 
utomhusbad – där man kan 
ta sig ett dopp året om. Det 
skriver Älvstranden Utveck-
ling i ett pressmeddelande.

Skeppbron ska inom någ-
ra år utvecklas till götebor-
garnas nya spännande mö-
tesplats vid älven, med över 
400 nya bostäder och cirka 
30 000 kvm lokalytor för bu-
tiker, restauranger och kon-
tor. 

En ny modern park, en 
förskola samt ett kajgarage 
under mark är ytterligare de-
lar som ryms i planen. 

Minst 25 procent av bostä-
derna blir hyresrätter.

– Vi är många som lagt 
stort engagemang på pla-
nerna för Skeppsbron och nu 
kan de äntligen bli verklighet. 
Jag är övertygad om att det 
kommer bli en välkomnande 
stadsdel för alla, med fantas-
tiska kvaliteter. En stadsdel 
värdig stadskärnans möte 
med älven, säger Fredrik Sö-
derberg, planarkitekt på 
stadsbyggnadskontoret.

Nytt resecentrum
Redan nu pågår byggnatio-
nen av en ny spårväg i områ-
det och ett nytt resecentrum 
på Stenpiren.  Den nya spår-
vägslinjen förbinder Brunn-
sparken med Järntorget via 
Skeppsbron och här kommer 
spårvagnarna 1 och 9 rulla 
redan till hösten. 

I början av 2016 ska Sten-
piren resecentrum stå klart. 
Samtidigt påbörjas nu pro-
jektering av kajgarage, 
kajstråket och parken som en 

första del i utvecklingen av 
kvarter och kajer på Skepps-
bron.

Förverkliga idéer
Arbetet med detaljplanerna 
för Skeppsbron startade re-
dan 2008 och grundas i ett 
dialogarbete där göteborgare, 
näringsliv och experter gett 
input till utvecklingen av 
Södra Älvstranden. Sedan 
dess har många engagerat sig 
i planarbetet för området. 

Exempel på idéer och syn-

punkter som kommit in och 
som finns med i den antagna 
detaljplanen är bevarandet av 
Merkurhuset och Kinesiska 
Muren, ett bad i älven, spår-
väg och ett levande kajstråk 
med caféer och restauranger. 
Och många av de inkomna 
idéerna kan fortfarande för-
verkligas.

– Nu är det upp till bevis. 
Många bra idéer har kommit 
in och det är vårt ansvar att 
ytterligare arbeta in dem i 
utvecklingen av området. 
Skeppsbron ska bli götebor-
garnas nya vardagsrum och 
vi ser fram emot fortsatt en-
gagemang och delaktighet 
framöver, säger Rune Arne-
sen, projektchef på Älvstran-
den Utveckling.

Älvstranden Utveckling är 
markägare och håller i mark-
anvisningen tillsammans 
med Fastighetskontoret. Bo-
laget kommer ha en koordi-
nerande roll bland aktörerna 
i den komplexa process som 
utvecklingen av Skeppsbron 
är.

År 2019 planeras de första 
kunna flytta in i bostäderna 
på Skeppsbron.

Redaktion
redaktion@gbg.direktpress.se

Planerna för Skeppsbron 
kan nu bli verklighet

ILLUSTRATION: ERSÉUS ARKITEKTER

SKEPPSBRON. Skeppsbron är göteborgarnas nya, spännande mötesplats vid älven.

STORA BADHUSGATAN PÅ SKEPPSBRON. På Stora Badhusgatan 
kommer spårvagnarna 1 och 9 rulla redan till hösten 2015. 

VISIONSBILD. Från älven får Göteborgs city ett nytt attraktivt ansikte mot vattnet med de nya 
byggnaderna på Skeppsbron, och det nygamla Rosenlundsverket som bildar fond till det 
nya badet intill. 

4 MAJ 
GÖR VI FRAMTIDEN 

MER OK
DU KOMMER VÄL?

TID & PLATS
DATUM: 4 maj
TID: 17.30-20.30
LOKAL: Radisson Blu Scandinavia
ADRESS: Södra Hamngatan 59
MODERATOR: Tomas Tengby

PROGRAM
17.30  Mingel och förtäring

18.00  Stämma och paneldebatt

20.30  Stämmopresent och avslut 

Välkommen till 
OK ekonomisk förenings 
regionstämma i Göteborg
Att vara medlem i OK är att vara delägare. 
Vi är drygt 900 000 i landet och i din  
region kan ungefär 40 700 glädjas åt  
fördelar som återbäring och VISA-kort 
med marknadens bästa bonus. Och åt  
möjligheten att påverka. 

Stämman är ett ypperligt tillfälle att göra 
din röst hörd och få svar på dina frågor. 
I år bjuds det på paneldebatt, trevligt 
mingel och en bit mat. Tillsammans kan 
vi göra framtiden mer ok och du får gärna 
börja med detsamma genom att mejla till 
fragvis@ok.se. Är frågorna regionala? 
Ange din region i ämnesraden.

MODERATOR 
TOMAS TENGBY

Hoppas att vi ses den 
4 maj!

/OKekonomisk   OK.se



 VECKANS
ERBJUDANDEN
27/4–3/5

BÄCKEBOL • BACKAPLAN • KÅLLERED • SISJÖN

 STORHANDLA 

BILLIGT!

FLÄSKFILÉ  
Danmark/Färskvaruhuset. Hel. Max 3 st/hushåll.

   FÖRKOKT MAJS 
 Spanien/Coop.   450 g, jfr-pris 27:77/kg. Klass 1.       

25k
2 för   

  

   GRILLKOL • BRIKETTER 
 Coop Änglamark.   2,5 kg.   Ord. pris 39:-/st    

99k
4 för   

  

49 )=  /kg 
   

  

POTATISGRATÄNG  
Peka. Kyld. 2 kg. 

39)=  /st 
   

  

   GRILLKORV 
 Scan.   Välj mellan rapsgris grillkorv, hot dogs och hot dogs 
jubileum. 240-500 g, jfr-pris 20-41:67/kg.     
Max 3 paket/hushåll. 

   FÄRSKA HAMBURGARE 4-PACK 
 Sverige/Coop.   4x113 g, jfr-pris 66:37/kg.     
Max 3 paket/medlem. 

 10k    /st 
   

  
 30k    /st 

Medlemspris   

  
 30k    

   MOZZARELLA 
 Galbani.   125 g, jfr-pris 60:-/kg.   Max 2 köp/medlem. 

 15k     
 2 för   

  

FÖR DIG SOMHANDLAR MED

SHOPEXPRESS

2 KG 
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Mängder med lokala erbjudanden och rabatt-
kuponger på ett och samma ställe i din mobil. 
Spara massor av tid och pengar, ladda ner 
appen ”Rabble” via www.rabble.se/appen
eller hämta på

Spara tid och pengar med 

KUPONGER
I DIN MOBIL!

Massor av lokala erbjudanden och rabattku-
ponger på ett och samma ställe! Ladda ned 
appen Rabble via www.rabble.se/appen
eller hämta på

Kuponger
i mobilen

UTEKRUKOR
TRÄDGÅRDSDEKORATIONER

HEMINREDNING

TOTALRENSNING
AV RESTLAGER OCH

VARUPROVER

Britta Sahlgrensgatan 8
Högsbo Industriområde

Öppet. To-Fr 10-18
              Lö-Sö 10-15

80%
RABATT AV BUTIKSPRIS

UPP TILL

Mån-fre 7–17, lördag 9–13    Entreprenadv. 1, Göteborg. Tel: 031–55 92 00    gardajohan.se

Gårda Johan

sedan 1995
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Gäller endast nya gäster t.o.m. den 17/5-2015.
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59 kr

Testa lunchbingo!
Vardagar 11-14

I lunchbingo ingår en bingobricka, en bit paj, sallad med dressing, 
måltidsdryck, smör, bröd samt kaffe. Lokala avvikelser kan förekomma.

Ta med dig kupongen till en av våra 
bingohallar och få en välkomstgåva.

 (Värde 100 kr)

Välkomstgåva

Hitta din bingohall på idrottensbingo.se

SPORT

 F15 tog brons i Barcelona 
 HOVÅS   ”Vi tog hem bronspengen efter 
förlust i semi med 0-1 mot duktiga 
spanska laget St Susanna. I bronsmat-
chen vann vi rättvist med 2-1 efter ett 
stort spelövertag, även denna gång 
mot ett spanskt motstånd (CD Ma-
rino). Vi förlorade med 2-1 mot 
samma lag i gruppspelet efter kanske 
vår sämsta insats och det var skönt 
med revansch. På väg till semifi nal 
vann vi mot Nourdwijkerhout (Hol-
land) med 5-0, Danska Vorbasse med 
2-0 samt Danska Kohbra med 6-1.

Målet var givetvis att vinna cupen 
men vi kom inte riktigt upp till den 
nivån vi önskade i semin och margi-
nalerna är små när man möter duk-
tiga kvalitetslag. Trots en lite sur för-
lust åkte vi hem med en tredjeplats 
och detta känns med facit i hand bra 
och vi har fått många fi na matcher 
i benen inför seriestart och kom-
mande Gothia cup.

Inte bara fotboll
För övrigt så har spelarna skött sig 
föredömligt och många glada skratt 
och minnen tar vi med oss på från 
denna härliga resa. Utöver fotboll så 
har vi byggt teamkänsla genom olika 
sociala arrangemang som utfl ykt till 

Barcelona stad, gokart, bad och myck-
et mer. En underbar resa som spe-
larna länge kommer minnas som ett 
positivt äventyr både på och utanför 
fotbollsplanen.

Framtidsplaner
Vi kommer framöver spela nivå 1 
i Göteborgsserien, en väldigt bra serie 
med de främsta lagen från Göteborgs-
området och Kungsbacka. Det är rik-
tigt bra motstånd och vi siktar på 
övre halvan av tabellen även om vi vet 
att det kommer bli tufft och att det 
krävs hårt arbete.

Gothia är detta årets stora satsning. 
I fjol tog vi oss till åttondelsfi nal och 
kan vi nå samma framgång eller för-
hoppningsvis ännu bättre så vore det 
riktigt kul. Vi känner att vi har ett 
riktigt bra lag på gång med några 
duktiga nyförvärv inför säsongen 
samt att några även kommer tillbaka 
efter långtidsskada. Samtidigt så har 
vi stor respekt för Gothia då de bästa 
från hela världen kommer och man 
måste ha tur och marginalerna på sin 
sida för att nå topplacering.” 

 Redaktion
sydvast@gbg.direktpress.se 

■ ■  Hovås Billdal IF mejlade redaktionen 
för att berätta att F15-laget tog brons i 
Copa Costa Brava i Barcelona nyligen. 

’’

 FOTO: LARS ÖBERG 

 GLADA MEDALJÖRER. F15 i Hovås Billdal IF tog hem bronset i Copa Costa Brava-cupen i Barcelona nyligen.   



Lev livet lite grönareLev livet lite grönare
Backaplan, Partille, Sisjön, Torslanda 

Öppet: vardag 10 –19, lördag 10 –17, söndag 10 –17.  

Annonsen gäller tom 3/5
Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se

Hängpetunia
Välj bland fl era färger. Ord. pris 3990

2990

Pelargoner
Finns i fl era härliga färger.
Ord. pris 2990.

Yrkesodlarjord
40 liter. Med långtids verkande gödsel.
Ord. pris 5990

Välkommen in
och bli 

inspirerad! TILL BLOMSTERLANDET.
NU HAR VÅREN KOMMIT

Tomatjord
18 liter. Specialjord som tillgodoser 
tomatplantans behov. Ord. pris 5990

 

Postnr: ..……...................
Max 4st/hushåll
t o m 3/5 2015.

Värdekupong

Postnr: ..……...................

Florovit Universal

7990
5 liter. 

2000liter 
i utspäd form. 
Ord pris 99:-

4 för  99:- 2 för  99:-
Tomatplanta
Välj bland många goda sorter.
Ord. pris 3990

3 för  99:- 2 för  99:-

Pion 
Välj bland fl era, vackra 
sorter. Ord. pris 99:-

6990

MEDLEMSPRIS
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Arbetsmarknad och vuxenutbildning

www.goteborg.se/komvux

Du söker mellan
14 april och 5 maj

Du börjar 10 augusti

Komvux
Kunskap får människor att växa

Engelska

Svenska

Samhällsvetenskap

Svenska som
 andraspråk

Estetisk verksamhet

IT/data och media

Matematik

Pedagogik

Naturvetenskap

Språk

Barn och fritid

Omvårdnad

Restaurang

Lärling

Ekonomi

Validering
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GÖTEBORG

GÖTEBORG – Det som hänt är 
att vi har lyssnat på vad mat-
försäljarna säger. Vi har höjt 
ribban och nu pratar vi inte 
bara foodtrucks längre, utan 
ett streetfoodkoncept som vi 
vill utveckla över hela staden, 
säger Sam Friberg, företags-
lots på Business Region Gö-
teborg, BRG.

Kring 250-talet förfråg-
ningar om mobila matför-
säljningsfordon talar sitt tyd-
liga språk. 

Trenden med streetfood 

håller i sig. Egentligen går 
stadens testperiod för food-
trucks ut först efter somma-
ren, men på grund av intres-
set, från både försäljare och 
kunder, har BRG och övriga 
ansvariga parter inom kom-
munen redan valt att gå vi-
dare med konceptet. 

Tio platser i åtanke
Fem nya foodtruck-tillstånd 
och tre nya uppställnings-
platser är redan avklarade. 
Sannolikt får vi även se fler 
popuprestauranger likt den 
vid Esperantoplatsen senare 
i sommar, berättar Mary 
Halvordsson, biträdande 
bygglovschef på stadsbygg-
nadskontoret.

– För Grönsakstorget och 
Kungstorget har vi redan 
sökt bygglov. Vi har totalt tio 
platser i åtanke, men de an-
dra sju är inte riktigt utpe-
kade ännu, eftersom det 
hänger på saker som vatten, 
avlopp och elförsörjning.

Varför är streetfood rätt väg 
att gå ur ett stadsutvecklings-
perspektiv?

– Det är ett sätt att vitali-
sera till exempel torg som 
ligger på vänt. Både Grön-
sakstorget och Kungstorget 

kan upplevas otrygga på 
kvällarna. Tryggheten är en 
aspekt, och att det samtidigt 
innebär god mat är bara en 
fördel, säger Mary Halvords-
son.

På utredningsbordet ligger 
också frågan kring att tillåta 
fler fordonstyper än bara 
lastbilar. 

Under våren ska ställning 
tas om även bland annat cyk-
lar, mopeder, hus- och släp-
vagnar ska få användas i mat-
försäljningen, berättar Sam 
Friberg.

Båtar och pråmar
– Vi har fått ett uppdrag av 
politikerna att vara testande 
och innovativa, och vi ser 
gyttret av fordon som en in-
tressant möjlighet. Till exem-
pel cyklar med kärror som 
erbjuder springfika eller enk-
lare mat skulle kunna utgöra 
ett bra komplement. Båtar 

och pråmar ligger framåt 
Göteborg 2021, men det kan 
gå snabbare, säger han.

Men Sam Friberg påpekar 
samtidigt att det gäller att 
skynda långsamt, även om 
konceptet gjort succé både 
hos branschen och kommu-
nala PR-byrån Göteborg&Co 
hittills.

– I dag har vi gott om plat-
ser men fortfarande relativt 
få fordon. Vi fokuserar på att 
matförsäljarna ges goda möj-
ligheter att tjäna peng-
ar,  därför är det viktigt att 
utvidga konceptet i långsam 
takt. Genom att vara lyhörda 
inför både näringsidkarnas 
och medborgarnas synpunk-
ter så kan Göteborgs street-
food-scen på sikt utvecklas 
till en attraktion i världsklass, 
säger Sam Friberg.

Erik Andersson
erik.andersson@ 

gbg.direktpress.se

Streetfood tar över 
centrum i sommar

ÄNNU EN ”PUC” PÅ KUNGSTORGET. Popupcontainrarna har tillfäl-
liga bygglov som gör att matförsäljning kan ske under be-
gränsad tid även om detaljplanen säger annat på lång sikt.

GLAS PÅ GRÖNSAKSTORGET. Totalt tittar kommunen på tio platser där streetfoodkulturens smakupplevelser ska bidra till livli-
gare stadsliv. Det tillfälliga bygglovet för tvåvåningsvarianten i glas på Grönsakstorget är dock överklagat.

 ■ Fem nya foodtrucktill-
stånd. Totalt rullar nu 15 
truckar i vår stad.

 ■ Tre nya foodtruckplat-
ser: Två på Götaplatsen 
och en vid Askimsbadet.

 ■ Nio nya platser för 
popupcontainrar utreds. 
Kungstorget och Grön-
sakstorget är två av 
dem. I Haga och på 
Sveaplan testas en ny 
form av uteservering för 
två närliggande verk-
samheter.

Streetfoodnytt i 
Göteborg 2015

n n Fler foodtrucks men framför  
allt fler popup-containrar. Cyklar, 
mopeder och båtar kan också bli 
verklighet när Göteborg tar sitt 
streetfoodkoncept till nya nivåer.

Göteborg Energi överklagar inte beslutet 
om Hake fjord

HAKE FJORD Vindkraftverken i Hake fjord stoppas. Mark- 
och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövnings-
tillstånd till Göteborg Energis överklagan om vindkraftpar-
ken i Hake fjord. Göteborg Energi väljer att inte överklaga 
beslutet.

– Vi tycker att det är fel, men accepterar beslutet och 
kommer inte att driva det vidare. Vi måste istället göra an-
dra satsningar på vindkraftverk och förnybar el, säger Elisa-
beth Undén (MP), ordförande i Göteborg Energi.

Göteborg Energi har andra investeringar i pipeline.
– Vi vill nu blicka framåt för att intensifiera arbetet för 

ett hållbart Göteborg där en fortsatt satsning på förnybara 
energikällor är en viktig pusselbit, säger Patrick Gladh (S), 
vice ordförande i Göteborg Energi.

Beslutet kom ovanligt snabbt.
– Det är bra att detta inte blev en långdragen process. 

Göteborg Energi har många andra bra investeringsprojekt 
inom förnyelsebar energi, säger Ellinor Karlsson (V)

Poseidon bygger nytt i Örgryte Torp och 
Guldheden
GÖTEBORG Allmännyttiga bostadsbolaget Framtidens styrel-
se beslutade nyligen om två nybyggnationer enligt investe-
ringsbegäran från Poseidon.

På Dr Forselius Backe i Guldheden ska Poseidon bygga 
49 hyreslägenheter med beräknad inflyttning vintern 
2016/2017.

I Örgryte Torp ska Poseidon bygga 64 hyreslägenheter 
och en förskola i en första etapp. Beräknad inflyttning är 
sommaren 2017.

Finansministern bryter löfte till samhällets 
utsatta
GÖTEBORG I förra veckan träffade nätverket Ideell Second 
Hand – med representanter från Myrorna, Stadsmissionen 
och Röda Korset – finansministerns stab för att diskutera 
en konkret lösning.

Beskedet från finansministern kommer dock inte att för-
hindra pågående nedläggningar och avvecklingar. 

Lösningen som föreslås är att organisationerna ska betala 
in momsen under 2015 för att sedan få tillbaka pengarna i 
form av ett bidrag i december månad. 

En lösning som kostar mer än det smakar och ökar hotet 
om avveckling för de organisationer som ägnar sig åt ideell 
second hand-försäljning.

– Vi är mycket besvikna och oroade över att Magdalena 
Andersson trots löften ännu inte har presenterat ett förslag 
som låter oss fortsätta att hjälpa människor i socialt utsatta 
situationer. Finansministern tycks inte ha förstått hur det 
fungerar i verkligheten. Vi måste ha en hållbar lösning som 
innebär att vi kan fortsätta med vårt viktiga arbete utan att 
lägga mer tid på att ens fundera på momsen, säger Caroline 
Andermatt, VD för Myrorna och ordförande för Ideell Se-
cond Hand.

Nya busskörfält på E6 påverkar trafiken
HISINGEN Nu bygger Trafikverket nya busskörfält på E6 på 
Hisingen i Göteborg. Trafiken kan komma att påverkas, 
även om vi utför alla arbeten nattetid.

I slutet av april påbörjas bygget av nya busskörfält på E6 
mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet. Det är sträckan 
mellan Angeredsbron och avfarten mot Kungälv och Bohus 
som berörs och trafiken kan komma att påverkas under 
byggtiden, trots att alla arbeten sker nattetid.

Trafikverket bygger de nya körfäl ten för att förbättra 
framkomligheten och punktlighe ten, vilket ska göra bussen 
till ett mer attraktivt val för resenärerna som pendlar till 
och från Göteborg.

Läs mer i bifogat informationsblad eller på projektsidan:  
www.trafikverket.se/klareberg-jordfall
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Massor av lokala erbjudanden och rabattku-
ponger på ett och samma ställe! Ladda ned 
appen Rabble via www.rabble.se/appen
eller hämta på

Kuponger
i mobilen

Mängder med lokala erbjudanden och rabattkuponger på ett och samma ställe i din mobil.  
Spara massor av tid och pengar, ladda ner appen ”Rabble” via www.rabble.se/appen 

eller hämta på:

Spara tid och pengar med 

KUPONGER I DIN MOBIL!

HÄLSA

HÄLSA Har du lovat att du ska börja äta nyt-
tigare, att du ska få mer muskler, få bättre 
kondis, att du ska ta dig genom Strindbergs 
samlade verk och lära dig spela cello? Känner 
du redan nu att marken sviktar? 

Vad är det egentligen som gör att vi älskar 
att planera för framtiden – men har så svårt 
att få nutiden att fungera? 

Svaret ligger i att vi inte riktigt kan visua-
lisera, och att vi tar i för mycket. 

Förändring ligger (oftast) inte i att vakna 
en morgon som en ny människa. Förändring 
kommer genom små, små steg och att ha ro-
ligt längs med vägen. 

 ■ 1. Lägg inte ribban för högt.
Det är lätt att bli för entusiastisk, speciellt 
runt nyår. Det är bra att känna sig motiverad 
och att glädjas åt sin nya livsstil, men när kra-
ven och restriktionerna blir för många är det 
lätt att vi tappar sugen, och den där helom-

vändningen blir i själva verket ingen sväng… 
alls. Sätt upp realistiska mål, och var istället 
nöjd när du klarar av dem. 

 ■ 2. Planera bort det onödiga. 
Ett optimistiskt schema kommer att köra 
ihop sig, förr eller senare. Att göra ett val att 
effektivisera och förenkla vardagen gör att du 
lättare klarar av dina delmål. Laga dubbelt av 
den nyttiga maten och frys in, ta en prome-
nad till och från jobbet, planera in ledig tid, 
skala bort allt som kan undvaras. 

 ■ 3. Stäng av. 
Att stänga av tvn, släcka datorn eller stänga 
av telefonen handlar om mer än att bara inte 
vara så uppkopplad. Det är först när det är 
tyst omkring dig som du kan höra dig själv 
tänka. För en del kan det kännas jobbigt. 
Börja med tre minuter, snart kommer du 
vänja dig. Fokusera gärna på andningen.    

 ■ 4. Ha roligt. 

Våga göra saker som du tycker är roliga – 
utan att de behöver ha någon mening. När vi 
är som mest stressade fokuserar vi mest på 
det vi borde göra under tiden som vi gör nå-
got annat. Rensa hjärnan med en timme kors-
ord eller pussel.

 ■ 5. Var snäll mot dig själv.
Om du satsar på en alltför snäv livsstil, där 
du skippar många livsmedel, tränar så att det 
påverkar ditt vardagsliv, när du missar sömn 
eller måste stressa för att hinna med kanske 
det är läge att fråga sig själv om du går för 
hårt på det?

 ■ 6. Låt det ta tid.
Det tar tid att ändras. Kroppen kommer rea-
gera på alla ändringar till och börja med; du 
kanske är sugen på sötsaker, blir röksugen, 
trött, rastlös eller irriterad. Slappna av. Det 

tar ungefär tre veckor att etablera mindre va-
nor. 

 ■ 7. Gå inte hungrig.
Att äta ordentligt är viktigare än vi tror. Att 
äta för ensidigt, för lite eller för mycket gör 
att vi blir vrålhungriga, trötta, irriterade och 
hängiga. Du behöver inte ändra kosten över 
en natt, men försök att hålla blodsockret på 
en jämn nivå. Byt ut mellanmålet mot nyt-
tiga alternativ, snart kommer mersmaken visa 
sig. 

 ■ 8. Tappa inte det långsktiga fokuset. 
Okej, så förra veckan blev det inte tre trä-
ningspass. Faktiskt så blev det inget tränings-
pass. Det blev istället en biokväll, popcorn, 
någon som fyllde år och två sena kvällar på 
jobbet. Släpp det och blicka framåt. Den här 
veckan kanske du hinner med ett pass, nästa 
vecka två. Gör så gott du kan.

8 tips för att må bättre
n n Många är vi som har uttalat de där förädiska två små orden:  
På måndag. Vi motiverar, engagerar, planerar och sätter upp mål  
– och snavar ständigt över oss själva. Hur ska man då göra för att  
få till en förändring – på riktigt?

FOTO: ISTOCK

FOKUSERA. Ta dig tid, var snäll mot dig själv och arbeta mot dina långsiktiga val varje dag. 

Erika Lindén Jansson
redaktion@gbg,.direktpress.se
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ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

Alla handlingar och protokoll fi nns på www.goteborg.se. 
Du kan också få en utskriven kopia på våra bibliotek och 
på medborgarkontoret vid Frölunda torg.

Välkommen
till nämndsammanträde i Askim-Frölunda-Högsbo

28 april i Lilla salen, Frölunda kulturhus
16.30 Öppet förmöte, tillfälle att samtala med nämndens   
 politiker!

17.00  Offentligt sammanträde 

Här följer några ärenden som kommer att behandlas:

• Uppföljningsrapport 1 per mars 2015.

• Uppföljning av Stadsrevisionens granskning av utredningar 
enligt socialtjänstlagen avseende barn. 

• Begäran om yttrande över ”Förslag till Handlingsplan 
för kommunala insatser som rör EU-medborgare i 
socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt 
vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens 
kommuner”.

• Taxor 2015 inom Kultur och fritid.

• Sammanställning från Göta Lejon om egendomsskador 
för Göteborgs Stad 2014.

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
Nordenskiöldsgatan 27–29 (Hörnet Vegagatan) • svesjo@telia.com

Fackmässig kundservice

BOSCH

 Robotgräsklippare– När du vill få tid till annat

www.jonathanlavinsminnesfond.se

Jonathan Lavins
Minnesfond

SLÅ ETT SLAG för att bättra på 
ditt eget golfspel samtidigt som du 
bidrar till golfens framtid i Sverige. 
Jonathan Lavins Minnesfond har 
hittills delat ut över 250 000 kr för 
att utveckla och stimulera unga 
spelare och ledare. Vi lovar dig en 
dag med golfglädje och skön ge-
menskap, helt i Jonathans anda.
Väl mött på tee den 25 maj!
Styrelsen för Jonathan Lavins 
Minnesfond Jonathan Lavin var en lovande golfspelare som 2008 omkom i en bilolycka bara 21 år gammal. 

Som en hyllning och för att stödja unga golftalanger bjuder vi in till sjunde upplagan av golftävlingen 
Jonathan Lavins Minne.

För ytterligare information, se hemsidan www.jonathanlavinsminnesfond.se

• Shotgunstart kl. 13.30 måndag den 25 maj

• Kombination av individuell poängbogey och 
lagspel

• Deltävlingar som längsta drive och närmast hål

• Drink med tilltugg och middag

• Underhållning

• Nyhet – nu kan du anmäla ett eget lag om 
4 spelare mot faktura

• Stort prisbord

• Kostnad per deltagare 950:-, som till 100% delas ut i 
stipendier

• Anmälan senast den 21 maj via www.golf.se/mingolf 
eller till Göteborgs Golf Klubb, telefon 031-28 24 44

• Inbetalning till bankgiro 327-0246 senast den 21 maj, 
ange namn och e-postadress
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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



HISINGEN: LUNDBYHAMNG 42
KÅLLERED: GAMLA RIKSVÄGEN 151
TELEFON: 031-744 11 11

NICE BY SELECTED
MATGRUPP
6 FÅTÖLJER & BORD 202-260X90 CM

PRIS 9995:- NU 8995:-

LEONE BY BRAFAB
MATGRUPP 
4 STOLAR & BORD 150 CM

PRIS 4995:-

A2 & B30 BY GRYTHYTTAN
FINNS I OLIKA TRÄSLAG
5 FÅTÖLJER & BORD 202-260X90 CM

-10% PÅ GRYTHYTTAN

BRASOMMARMÖBLER.SE
CHATTA MED OSS!
TILLGÄNGLIGA FÖR DIG.

BRISTOL BY ATLEVE
SOFFGRUPP MED HÖGT BORD
2 2-SITS MODULER, 1 MITT, 1 HÖRN & BORD

PRIS 9995:- NU 8995:-

ST TROPEZ BY SELECTED
LOUNGEGRUPP
1 SOFFA, 2 FÅTÖLJER & BORD

PRIS 29995:- NU 24995:-PRIS 3795:-

TURIN BY BRAFAB
MATGRUPP 
4 STOLAR & BORD 100 CM

SVERIGES STÖRSTA
SORTIMENT

-10%
Cane-line
Skagerak

Fiam

NY HEMSIDA 
MED MASSOR AV ERBJUDANDEN!
BRASOMMARMÖBLER.SE

CONIC & AMAZE BY CANE-LINE
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lundin värdering
boka en kostnadsfri värdering av din bostad & få 

6 nummer av inredningsmagasinet elle decoration!

karin
s. laigar

031-745 20 64

emelie 
tolinsson

031-745 20 47

eva
mellberg

031-745 20 51

martin
hasselblad
031-745 20 54

matilda 
ivarsson

031-745 20 56

lundin Västra Göteborg
Med Lundin Västra Göteborg får du en lokal mäklartjänst där vi känner 
området väl och har många köpklara spekulanter i Lundin Köparregister. 

LUNDIN
F A S T I G H E T S B Y R Å

bästa exponering & personligt engagemang
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UGGLEGÅRDEN 65
Typ: Småhusenhet, tomt-
mark till helårsbostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Brottkärr 523:17 
Datum: 2015-01-16
Pris: 2400000 kr
Taxvärde: 1715000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,40
Förvärvare: Annison
Förvärvare: Annison 
Överlåtare: Skanska Mark 
och Exploatering Nya Hem 
AB

HOVÅS 3:505
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Hovås 3:505 
Adress: saknas
Datum: 2015-03-27
Pris: 2200000 kr
Taxvärde: Redovisas ej
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Garis 
Överlåtare: Magne 
Överlåtare: Magne 

LINKULADALEN 8
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Styrsö 3:305 
Datum: 2015-03-27
Pris: 0 kr
Taxvärde: 2100000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Swahn 
Förvärvare: Swahn 
Överlåtare: Swahn 

LINNÉGATAN 58
Typ: Hyreshusenhet, hu-
vudsakligen bostäder
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Kommendant-
sängen 4:12 

Datum: 2015-02-05
Pris: 0 kr
Taxvärde: 18909000 kr 
(2013)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Olbing 
Överlåtare: Olbing 

BRONSGJUTAREGATAN 
22
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Önnered 14:7 
Datum: 2014-12-19
Pris: 0 kr
Taxvärde: 1932000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Lorentzon 
Överlåtare: Lorentzon 
Överlåtare: Lorentzon 

SÖDRA BREVIKSVÄGEN 
4A
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Näset 127:45 
Datum: 2015-02-10
Pris: 5750000 kr
Taxvärde: 3928000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,46
Förvärvare: Kahl 
Förvärvare: Sundberg 
Överlåtare: Jedbratt 

SOLHÖJDSGATAN 20
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Älvsborg 26:1 
Datum: 2015-03-24
Pris: 19640000 kr
Taxvärde: 7832000 kr 
(2012)
K/T köp: 2,51
Förvärvare: Källgren 
Överlåtare: Dahlin 

TONFISKGATAN 6
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Fiskebäck 38:3 
Datum: 2015-01-20
Pris: 0 kr
Taxvärde: 4229000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Thomsen 
Överlåtare: Thomsen 

ÄNGÅS GÅRD 15
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Järnbrott 177:32 
Datum: 2015-03-25
Pris: 4300000 kr
Taxvärde: 1447000 kr 
(2012)
K/T köp: 2,97
Förvärvare: Zaia 
Överlåtare: Fagerström 

HJUVIKSVÄGEN 94
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Hästevik 2:317 
Datum: 2015-02-02
Pris: 5200000 kr
Taxvärde: 3389000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,53
Förvärvare: Larsson
Förvärvare: Brodén 
Överlåtare: Nöller 
Överlåtare: Nöller 

TUMLESTIGEN 3
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Torslanda 151:9 
Datum: 2015-03-16
Pris: 4900000 kr
Taxvärde: 3706000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,32
Förvärvare: Skog 
Förvärvare: Friis 
Överlåtare: Larsson 
Överlåtare: Alm 

KIPPHOLMSVÄGEN 52
Typ: Småhusenhet, helårs-

bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Kallhed 1:76 
Datum: 2015-03-27
Pris: 3640000 kr
Taxvärde: 1962000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,86
Förvärvare: Mohill 
Förvärvare: Mohill 
Överlåtare: Ek 
Överlåtare: Ahrenstedt 

CARLSTRÖMS VÄG 4
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Torslanda 
36:104 
Datum: 2015-03-27
Pris: 3625000 kr
Taxvärde: 1863000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,95
Förvärvare: Lantz 
Förvärvare: Svensson 
Överlåtare: Nybäck 
 
CINNOBERGATAN 17
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Gåva
Fastighet: Näset 2:16 
Datum: 2015-03-11
Pris: 0 kr
Taxvärde: 2340000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Ekeroth 
Överlåtare: Ekeroth 

INGEBÄCKSVÄGEN 54
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Kärra 11:138 
Datum: 2015-01-19
Pris: 0 kr
Taxvärde: 2202000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Sandén 
Överlåtare: Sandén 
Överlåtare: Sandén 

BJÖRLANDA STRAND 
104A
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Björlanda 2:53 
Datum: 2015-02-04
Pris: 5100000 kr
Taxvärde: 2719000 kr 
(2012)
K/T köp: 1,88
Förvärvare: Olausson 
Förvärvare: Olausson 
Överlåtare: Hansson 
Överlåtare: Hansson 

ÖREBROGATAN 13
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Kyrkbyn 57:10 
Datum: 2015-03-30
Pris: 0 kr
Taxvärde: 1864000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Josefsson 
Överlåtare: Josefsson 
Överlåtare: Carlsson 

STRÄNGNÄSGATAN 7
Typ: Småhusenhet, helårs-
bostad
Fång: Arv,bpt,bod
Fastighet: Tolered 114:17 
Datum: 2015-02-17
Pris: 0 kr
Taxvärde: 2406000 kr 
(2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Lundbäck 
Överlåtare: Lundbäck 

STALLBERGA 6D
Typ: Småhusenhet, tomt-
mark till helårsbostad
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Låssby 4:34 
Datum: 2014-12-29
Pris: 1350000 kr
Taxvärde: Redovisas ej
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Balder  
Förvärvare: Kindahl
Överlåtare: Eriksson  

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

n n Här är ett urval av de inskrivna överlåtelserna  
i Fastighetsprisregistret som skett i Göteborg under 
den senaste tiden.

Bostadsmarknaden fortsät-
ter att slå rekord och under 
årets första kvartal har pri-
serna rusat mot nya höjder. 
Priset på bostadsrätter har 
stigit med hela 8 procent 
och villor med 5 procent, 
bara under de senaste tre 
månaderna.

BOSTAD Bostadsmarknaden har 
under lång tid präglats av fortsatt 
prisuppgång på både villor, bo-
stadsrätter och fritidshus. Ök-
ningstakten avtog dock de sista 
månaderna förra året och i de-
cember låg priserna i princip 
stilla. Under årets första kvartal 
har dock ökningstakten återigen 
skjutit i höjden. 

Det skriver Mäklarstatistik och 

Svensk Fastighetsförmedling i ett 
pressmeddelande.

Samtliga län visar på stigande 
bostadspriser sett till det senaste 
året. Bostadsrätterna ökar med 14 
procent, villorna med 11 procent 
och fritidshusen med 5 procent.

– Många valde att avvakta i det 
politiska läge som uppstod i slutet 
av 2014. Nu har vi ett extremt 
högt tryck och tempo på bostads-
marknaden. Det görs fler affärer 
än förra året, men som köpare 
upplever man att det inte finns 
något att välja på då utbudet dag 
för dag är rekordlågt, säger Svensk 
Fastighetsförmedlings VD Johan 
Engström.

14 procent ökning i landet
Under det senaste året har pri-

serna på landets bostadsrätter 
stigit med hela 14 procent och det 
är framförallt storstadsregionerna 
Stockholm och Västra Götalands 
län som driver prisutvecklingen. 
Samtidigt är det i mindre län som 
ökningen varit allra störst. 
I Örebro och Gävleborgs län har 
priserna under den senaste tolv-
månadersperioden stigit med hela 
30 procent.

Göteborg fortsätter att vara 
den storstad där priserna stiger 
allra mest. Bara under de tre se-
naste månaderna har ökningen 
varit hela 9 procent i stor-Göte-
borg. 

I stor-Stockholm är ökningen, 
under samma tid, 5 procent och i 
stor-Malmö 3 procent. Däremot 
är huvudstaden fortsatt överläg-

sen när det kommer till kvadrat-
meterpriser. 

I centrala Stockholm får man 
nu betala cirka 81 600 kronor per 
kvadratmeter, 52 500 kronor i 
centrala Göteborg och 24 100 i 
centrala Malmö.

Villapriserna uppåt
Även priserna på landets villor 
blir allt högre. Under det senaste 
året har priserna stigit med i ge-
nomsnitt 11 procent. Allra störst 
är ökningen i Stockholm, Ble-
kinge och Västerbottens län, där 
priserna har gått upp med hela 15 
procent. Stora ökningar, 14 pro-
cent, ses även i Norrbotten, Gäv-
leborg och Uppsala län. 

Under den senaste tremåna-
dersperioden visar samtliga län på 

prisökningar. Störst är de i Jämt-
land där priserna stigit med hela 
12 procent.

 – Vi har en underliggande bo-
stadsbrist och rekordlåga räntor, 
vilket ger en stor efterfrågan på 
bostadsmarknaden. Till detta har 
nu kommit en oro för de avise-
rade amorteringskraven, en oro 
som driver upp efterfrågan och 
priserna ytterligare. Vi kommer 
att få se fortsatt stigande priser 
och fler prisrekord under våren 
och sommaren, säger Johan Eng-
ström.

Ta gärna del av fullständig sta-
tistik på www.maklarstatistik.se

Redaktion
redaktion@gbg.direktpress.se

Bostadsmarknaden allt hetare
Rekordökning av priserna på både bostadsrätter och villor
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BESÖK VÅR UTSTÄLLNING!

Björneröds Solskydd AB , Datavägen 12 B , Askim
031-28 79 49 | www.bjornerods.se | info@bjornerods.se

Mån – Tor 8 – 17, Fre 8 – 15

Svensktillverkade markiser i 100% akryl

480 cm bredd 300 cm utfall

9.995 kr

360 cm bredd 300 cm utfall

8.995 kr

Gäller så långt lagret räcker

MARKISKAMPANJ
Terassmarkiser till galet låga priser!  SE FLER

KAMPANJER
PÅ

 

www.bjornerods.se

Priserna gäller hämtpris

BESÖK VÅR UTSTÄLLNING!

Björneröds Solskydd AB, Datavägen 12B, Askim.
031-28 79 49    www.bjornerods.se    info@bjornerods se

Mån – Tor 8–17, Fre 8–15. Fr.o.m. 25/4 Lördagsöppet 10–14.

MARKISER

PLISSÉGARDINER

RULLGARDINER

LAMELLGARDINER

Ta bilen till biltvätten så skyddar du naturen från farliga ämnen.  

På en biltvätt finns oljeavskiljare som tar bort oljerester, tung

metaller, föroreningar och kemikalier och hindrar det från att 

rinna ut i naturen. 

Kretslopp och vatten
goteborg.se/tvattabilen

Vill du tjäna 
en slant extra 
och få lite 
motion på 
köpet?
Vi behöver fler utdelare i ditt område! Är du nyfiken på hur det är att jobba som 
reklamutdelare ska du passa på att testa nu. Du får ett distrikt i närheten där du bor 
och reklamen hemkörd, introduktion och utbildning av vår personal samt avtalsenlig 
lön. Läs mer om jobbet på www.delareklam.nu och gör din intresseanmälan nu!
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DAGENS LUNCHDAGENS LUNCHDAGENS LUNCH LÖRDAGS BBQ BRUNCHLÖRDAGS BBQ BRUNCH VECKANS KLIPPVECKANS KLIPP
HEMGÅRDENS
GODA SKINKOR
Rökt eller kokt

...och testa våran 200g BBQ Burger!

5 lådor250KR
Grillad 
kyckling 75KR/st

PASSA PÅ!

  ALLTID NYMALD FÄRS

  SVENSK KRAV & TYSK EKOLOGISK

  FÄRDIGLAGAD MAT I LÖSVIKT

BESÖK VÅR TAKE AWAY

  PORTIONSPACKAD MAT   GRILLEN

Lördagar 11-16  •  95 kr  •  Barn under 12 år: 65 krVardagar 11-14  •  95 kr  •  Sallad, kaffe & kaka

 DATAVÄGEN 15, SISJÖN • 020-661166  • WWW.BBQGALORE.SE

15:90/hg

Erbjudandet gäller 
Lö 25/4 - Fr 1/5
eller så länge 
lagret räcker.

Tagga dina instagrambilder med  
#tidningensydväst för att synas här.

TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: 031-720 55 93  E-post: web@gbg.direktpress.se
INSTAGRAM

FOTO: @SILENTBRICKS 

#tidningensydväst #sisjön #elektri-
city #sundawn #sonne #electricsun

FOTO: @TARFALA 

Vårtecken. #tidningensydväst 

FOTO: @KATTISARO 
#Lahall #Tidningensydväst

FOTO: @ASEHJERTEN 

Hur tänkte ni här??!! #Sisjön #tid-
ningensydväst #skräpanerinaturen

FOTO: @CLUBESTET 

Vernissage 2015 clubestet.  
#tidningensydväst 

FOTO: @JOFPLOJ 

Detta ljuvliga vårregn! #regn #regn-
droppar #tidningensydväst

FOTO: @PEPABLENDULF 

Vackra härliga vårhimmel så mysigt att gå ut på kvällen och morgonen. Sov gott alla fina därute.  
#tidningensydväst #solnedgång #promenad #härlignatur #våren #dröm #göteborg #karma

FOTO: @ESOLFORS 

Killingholmen, Göteborg, kväll i april. #tidningensydväst

PS. För att  
vi ska kun-

na publicera dina 
instagrambilder 
här kan du inte ha 
en privat profil.

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

Fånga våra kvarter genom ett filter

Vi på redaktionen följer slaviskt era lokala 
bilder under vår egen hashtag. Vill du 
också få din bild publicerad på denna si-

dan? Tagga då dina lokala instagramfoton 
med #tidningensydväst så kanske just din 
bild syns här i tidningen nästa vecka.



230
KR/person
För villkor se: bbqgalore.se

Student&Kon� rmationsbu é
Hembakat bröd & smör  •  Toscansk grönsallad

Tomat & basilika fyllda champinjoner  •  Varmrökt lax med örtsås
Citrusmarinerad kycklingfi lé  •  Rosastekt rostbiff med rostad lök & pickles

Lufttorkad skinka med melon  •  Pasta pesto  •  Klassisk potatissallad
Brieost med marmelade & kex

I WILLYSHUSE T | DATAV 15, SISJÖN | 020-661166  | WWW.BBQGALORE.SE

FLÄSKKARRÉ PATANEGRA
(CEBO)

FLANKSTEK
(USA)

BIFFSTEK 
(USA)

GRILLSPETT 

LAMMYTTERFILÉ
(NYA ZEELAND)

ENTRECÓTE
(SVERIGE)

FLÄSKFILÉ
(SVERIGE)

359KR/kg 309KR/kg

299KR/kg

30KR/st

369KR/kg

399KR/kg

199KR/kg

 VI HAR ÄVEN FLERA 
GODA GRILLTILLBEHÖR!
Priserna gäller fram till 24:e maj 2015

ALLT FÖR EN LYCKAD GRILLNINGEN L AD
i vår Deli!



Varmt välkomna 
          önskar Andreas & Daniel
                     med all personal                     med all personal                     med all personal                     med all personal

GÄLLER v.18
27/4– 3/5

Priserna gäller endast i Billdal Kungsporten fr.o.m. måndag 27/4 t.o.m. 
söndag 3/5. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

För mer bra erbjudanden, se vårt flygblad!  
Eller på webben www.hemkop.se/kungsporten

Färsk 
Laxsida

Falkenberg seefood
ca1,5kg, Hel sida

89:-/kg

Svensk  
Fläskytterfilé

Nybergs Deli/Sverige 
ca1kg, Max 2köp/

hushåll

4995
/kg

Grillkol/
Briketter

2,5kg, jfr. pris 8kr/kg
Max 2 köp/hushåll

100:-5för

12-pack  
Herrljunga cider

Herrljunga 1x12l
jfr. pris 8,25kr/l

99:-

 Oxfilé

Naturkött/Brasilien 
ca1,6kg, Hel i bit

/kg199:-

Grön 
Sparris

Klass 1/Land se förp.
250g, jfr. pris 40kr/kg 

/st10:-

Fetaost/ 
Halloumi

Garant, 150-200g
Max 5köp/hushåll

/st15:-

12-pack
Storpack

Svensk  
Oxfilé

Garant/Sverige  
ca 800g

/kg
299:-
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2-ÅRS  
JUBILEET 

Converse
Höga och låga.
Vit, svart, marin och röda.
Max 2 par/kund

Garmin Forerunner 910xt
Garmin klocka som har både GPS och pulsmätning 
som fungerar under vatten. Den ultimata klockan för 
En Svensk Klassiker.

FRÖLUNDA TORG | Tel. 031-387 53 40 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–20, Lör 10-18, Sön 11–17

30% rabatt på 
en valfri vara

RABATTKUPONG 

Gäller på ord. pris. Ej cykel, klubbartiklar och beställningsvaror.
Gäller t.o.m. 20150503

OBS! Ta med kupongen

VI VILL TACKA FÖR  
2 FANTASTISKA ÅR PÅ 

FRÖLUNDA TORG
Välkomna önskar familjen 

Tidstrand med personal

Med kupong

489:
ord.pris 699:-

1999:
ord.pris 3899:-

SPARA

1900:
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299:
ord.pris 399:-

199:
ord.pris 299:-

399:
ord.pris 499:-

692:
ord.pris 849:-

Puma fun Hood
Hoodtröja från Puma. Huva, fickor i sidan 
samt hel dragkedja fram.Mudd i ärmslut
samt nederkant. Juniorstorlekar

Puma sw pants
Joggingbyxa från Puma. Sidfickor, 
resår i midjan med dragsko samt 
mudd nedtill. Material i 70% bomull 
och 30% polyester. Juniorstorlekar

Adidas LK Traine 
Populär streetsko från Adidas.
Stl 21-38,5

Salomon XA Pro jr
Skolgårdens slitstarkaste sko med 
snabbsnörning. Mycket hög komfort 
tack vare den dämpande mellansulan.
Juniorstorlekar

Nike free jr
Löpar -/streetsko med barfotalik känsla. 
Dämpad sko med fantastisk komfort. 
Juniorstorlekar

Asics GT 1000jr
Asics löparsko med GEL i både häl och 
framfot för att absorbera stötar när foten 
landar. Juniorstorlekar.

299:
ord.pris 399:-

492:
ord.pris 599:-

JUBILEUMS-

VARA
392:
ord.pris 749:-
Adidas Terrex GTX jr
Adidas barnsko i Gore-Tex. Vatentät sko för 
de som gillar snabba och tuffa vandringar. 
Har snabbsnörning, robust TRAXION i 
yttersula. Juniorstorlekar.

JUNIOR
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SPARA

107:

399:
ord.pris 449:-

299:
ord.pris 599:-

449:
ord.pris 499:-292:

ord.pris 349:-

999:
ord.pris 1999:-

1292:
ord.pris 1999:-

Nike Tiempo jr AG
Fotbollssko för att spela på konstgräs. 
Ovandel i läder för bästa komfort.
Även i orange

Nike Victory jr
Lättviktssko i syntetmaterial från
Nike för spel på konstgräs. 

Adidas F50 jr
Fotbollssko för såpel på konstgräs.
Ovandel i sntetmaterial. Juniorstorlekar

Adidas Absolado instinct
Fotbollssko för spel på konstgräs 
från Adidas. Syntetovandel.

Adidas pred fs jr
Målvaktshandskar med innerhand i latex 
som ger bra grepp och fingersave samt med 
justerbart spänne runt handleden för bättre 
passform

Mån - fre 10-16
hjälper bröderna

Niklas och Daniel Tidstrand
från Utsiktens BK 

dig att välja rätt
fotbollssutrustning

 

Många fler modeller 
av skor, handskar

och benskydd.
Välkommen
till en riktig

fotbollsbutik!

Adidas Predator Instinct
Toppmodell från Adidas för spel på gräs. 
Ovandel i Hybridtouch som blandar 
fördelarna med skinn och syntet. 
Herrstorlekar 

Nike Mercurial Vapo
Nike lättviktssko för gräsbruk i Nikes 
syntetmaterial teijin. Kompositsula för låg 
vikt .Fler färger finns. Seniorstorlekar

FRÖLUNDA TORG | Tel. 031-387 53 40 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–20, Lör 10-18, Sön 11–17

önskar familjen Tidstrand 
med personal!

Gilla 
Team Sportia 
Frölunda Torg 

Följ oss på 
instagram 

teamsportiagbg 

HALVA
PRISET!

442:
ord.pris 549:-
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3499:
ord.pris 4999:-

3999:
ord.pris 4499:-

5499:
ord.pris 6299:-

5999:
ord.pris7999:-

1999:1999:

2799:
ord.pris 2999:-

2992:
ord.pris 4499:-

1999:
ord.pris 3999:-

Scott Bike Atacama x70
28" sportcykel, 21 vxl Shimano Altus. 
Prisvärd vardagscykel. Justerbar styrstam 
samt dämpad sadelstolpe för bästa komfort. 
Köp till skärm

Peak Pt Franklin 21vxl
28" Sportcykel med 21 vxl Shimano Altus. 
Prisvärd vardagscykel.

Crescent Yokto+ 24vxl
28" Sportcykel med 24-vxl Shimano Acera. 
Mekaniska skivbromsar bak och fram. 
Utmärkt pendlarcykel året runt.

Bianchi Kuma 27,5 27vxl
27,5" MTB med 27 vxl Shimano Acera. Med 
27,5" hjul tar du dig lättare över ojämnheter. 
En prisvärd cykel för dig som vill börja köra i 
skogen. Även i 29"

Peak Spider 16" 
16" Barncykel, BMX-inspirerad. Utrustad 
med plastskärmar bak och fram

Sjösala sessan 20"
20" Barncykel med stålram och fotbroms. 
Utrustad med pakethållare

Peak Lampona
20" Barncykel med 3 växlar och fotbroms. 
Aluminiumram, skärmar kedjeskydd, dämpad 
framgaff el, stöd och fälgbroms. (6-9 år)

Sjösala Smögen 3 vxl
28" Klassisk herrcykel med 3 vxl Shimano 
Nexus. Godkänt lås, komfortabel sadel och 
aluminiumram. Fotbromsar och fälgbroms 
fram

Sjösala Rönnäng 3 vxl
28" Klassisk herrcykel med 3 
vxl Shimano Nexus. Godkänt 
lås, komfortabel sadel och 
aluminiumram. Fotbromsar och 
fälgbroms fram.

önskar familjen Tidstrand 
med personal!

Gilla 
Team Sportia 
Frölunda Torg 

Följ oss på 
instagram 

teamsportiagbg 

HALVA
PRISET!

ENDAST
8 ST.
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4199:
ord.pris 4999:-

5499:
ord.pris 6299:-

4499:

14999:

11999:

4999:
ord.pris 5999:-

2992:
ord.pris 4499:-

Sjösala Petronella 3 vxl
28" Klassisk damcykel med 3 vxl Shimano 
Nexus. Komplett utrustad damcykel med 
en ram som erbjuder lågt ett insteg och en 
bekväm sittställning

Crescent Milli+
28" Sportcykel med 24-vxl Shimano Acera. 
Mekaniska skivbromsar bak fram. Utmärkt 
pendlarcykel året runt

Monark Sofia
28" Klassisk damcykel med 3-vxl Shimano 
Nexus. Fullutrustad vardagscykel som ger 
dig en bekväm och upprätt sittställning

Ecoride Urban 8
28" Elcykel med 8 vxl Shimano Nexus. Med 
36 volt/13,5 AH elsystem. Anpassad för 
Nordiskt klimat. Försedd med belysning 
fram/bak och pakethållare 

Ecoride Flexible
26" Elcykel med 3 vxl Shimano Nexus
Vikbar

Sjösala Isabella 7Vxl
28" Klassisk damcykel med 7 vxl Shimano 
Nexus. Komplett utrustad damcykel med 
en ram som erbjuder lågt ett insteg och en 
bekväm sittställning.

Sjösala Mariedal 3 vxl
28" Klassisk damcykel med 3 vxl Shimano 
Nexus. En mycket prisvärd damcykel med 
mycket utrustning och god komfort. Lås, 
korg och led belysning ingår

12999:
8-växlad 14499:-
EcoRide Ambassadör
28” Elcykel med 3 vxl Shimano Nexus. 
Med 36 volt/10 AH elsystem. Anpassad 
för ett Nordiskt klimat och försedd med 
korg fram och pakethållare bak.

FRÖLUNDA TORG | Tel. 031-387 53 40 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–20, Lör 10-18, Sön 11–17

JUBILEUMSPRIS!
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992:
ord.pris 1599:-

592:
ord.pris 999:-

1199:

1199:

Salomon XA Pro GTX
Salomon multisportsko med GORE-
TEX® för vattentäthet och andning 
Contagrip yttersula för bra grepp och 
slitstyrka.́ Herr och dam

Merrell Phoenix/Daria  GTX
Merrell walkingsko med Gore Tex membran, 
luftkudde i häl och greppsäker sula.
Herr och dam

Keen Newport herr
Keen sandal med anatomisk 
inner- och mellansula i EVA. 
Tvättbar. Skuren yttersula för 
bra grepp. Tåskydd för komfort. 
Herrstorlekar

Keen Venice h2 dam
Keen sandal med anatomisk 
inner- och mellansula i EVA. 
Tvättbar. Skuren yttersula för 
bra grepp. Tåskydd för komfort. 
Damstorlekar

Fördelarna med MBT-skor
MBT-skorna bidrar till naturlig balans i hela kroppen och ger dig följande 
fördelar när du går och står:

• Förbättra kropshålning vid använnin av MBT
• Minskad belastning i knäled, rygg och höftled
• Öka muskelaktivitet i hela kroppen

Prisex.:

1999:
ord.pris 2299-

SPARA

600:
WALKING

Över 75% av befolkningen lider 
av någon form av felställning. 
Ofta beror muskel- och 
ledsmärtor på felställning av 
fötterna. Hur ser dina fötter ut?

WWW.FOOTBALANCE.SE

Låt inte dina fötter hindra dig
• Rör dig bättre, hälsosammare och bekvämare med 
footbalance innersulor.

• Personliga: formade efter dina fötter.

• Dynamiska: tillåter fotens naturliga pronation och 
stärker musklerna.

• Flexibla: tunna, passar alla sorters skor.

• Bekväma: ger ökad komfort i alla dina skor/pjäxor.

• 30 dagars Nöjd-Kund-Garanti.

• Formas på plats efter dina fötter på mindre än 10 
minuter av utbildad personal.

649:
Formgjuten sula

GRATIS 
FOTANALYS

MBT Leasha
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992:
ord.pris 1499:-

1299:
ord.pris 1599:-

992:
ord.pris 1299:-

992:
ord.pris 1299:-

992:
ord.pris 1299:-

899:
ord.pris 1399:-

1499:

1299:
Asics Gel-Kumo 
Asics löparsko med GEL-dämpning 
i häl och framfot, för ett neutralt 
löparsteg. Bra grundstabilitet i 
mellansulan. Herr o dam storlekar

Asics GT-2000
GT-2000 3 är den senaste modellen i den 
prisvinnande 2000-serien. Stabil löparsko 
med mycket god dämpning och passform. 
Herr och dam storlekar

Nike Lunarglide herr o dam
Nike löparsko för dig som pronerar. Materialet 
i mellansulan ger dynamisk stötdämpning. 
Herr och damstorlekar

Nike Structure Herr o dam
Löparsko för dig som pronerar. Zoom air i häl 
och framfot för stötdämpning med bibehållen 
löpkänsla.

Saucony Kinvara herr o dam
Lättvikt Kinvara 5 är en lättviktsträningssko 
för dig med ett neutralt löpsteg  Mellansulan 
är dämpad med POWERGRID och ger dig en 
skön löpkänsla. Herr o damstorlekar

Adidas Glide Boost
adidas löparskor i helt ny utformning med 
en ny ovansida, aktiv FORMOTION ® och 
yttersula i Continental-gummi

Salomon Speedcross
En lätt och bekväm terrängsko med 
snabbsnörning som håller foten på plats. 
Grymt grepp i sulan tack vare Contagrip
Herr och dam storlekar

Merrell Allout Charge
Trail Ny trailsko från merrell som tål 
tuffa tag. Förstärkt samt snabbtorkade 
ovandel. 6mm drop. Bra till swimrun

FRÖLUNDA TORG | Tel. 031-387 53 40 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–20, Lör 10-18, Sön 11–17

önskar familjen Tidstrand 
med personal!

Gilla 
Team Sportia 
Frölunda Torg 

Följ oss på 
instagram 

teamsportiagbg 

29:
ord.pris 99:-
Seger löparstrumpa

KLIPP

LÖPNING



W W W. D I R E K T P R E S S G OT E B O R G . S E1    11 april–17 april 2015 

1492:
ord.pris 1999:-

692:
ord.pris 1299:-

750:
ord.pris 1499:-

Asics Gel-Kayano
En klassiker. Asics löparsko med 
Structured Cushioning med en 
perfekt kombination av dämpning 
och stabilitet för dig med 
överpronation.

2XU Tights
2XU träningstights med ett extra kraftigt tyg i hela 
plaggets baksida ger ett optimalt tryck och stöd för 
de största muskelgrupperna. Herr o dam.

Didriksons Olivia
Didriksons jacka som är vatten- och 
vindtät. Tejpade sömmar och har även ett 
andningsmaterial. Justerbara armslut och 
midja. Damstorlekar.
(Priset gäller endast de 2 fägerna)

FRÖLUNDA TORG | Tel. 031-387 53 40 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–20, Lör 10-18, Sön 11–17

önskar familjen Tidstrand 
med personal!

Gilla 
Team Sportia 
Frölunda Torg 

Följ oss på 
instagram 

teamsportiagbg 

SPARA

507:

SPARA

600:
HALVA

PRISET!

Didriksons Levi   
Jacka utan huva med knäppning 
i kragen. I vind och vattentätt 
material med två stora fickor 
framtill och mudd i ärmslut och 
nederkant. Herrstorlekar.

599:
ord.pris 1199:-
Didriksosn Lea
Kort jacka i vind- och vattentätt material som andas.
Två sneda fickor framtill och justerbar vidd i ärmslut
samt nedkant. Damstorlekar.

499:
ord.pris 999:-

JUBILÉUMS-

KLIPP
SPARA

607:

HALVA
PRISET!

HALVA
PRISET!
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