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Byggplaner
engagerar
Planarbetet för Norra Brevik på
Öckerö engagerar kommuninvånarna. Vid förra veckans samrådsmöte hade många mötesdeltagare
invändningar mot den planerade
exploateringen.

Zenithcupen

Göteborgs näst största fotbollscup för ungdomar

Typsnitt: Berthold Akzidenz Grotesk Bold
Pantone 287 C1
CMYK 100, 68, 0, 12
RGB 38, 65, 123

SIDAN 4

Kommunal
internbuss

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i SDN Västra Hisingen vill
utreda möjligheterna till att bussa
medarbetare i förvaltningen från
Vårväderstorget till olika arbetsplatser i Torslanda.

SIDAN 5

På japanskt
robotäventyr
Ungdomar från Öckerö kommun
reste i slutet av juli till Nagoya i
Japan för att tävla i programmering och robotkonstruktion. Totalt
deltog 3 500 robotentusiaster från
hela världen.

SIDAN 17

SIDAN 16

FOTO: PIA MAGNUSSON

Torslandaderby. IK Zenith tog emot Torslanda IK i en het drabbning i årets upplaga av Zenithcupen.

HÖST
NYTT
Torsdag & Fredag 14 -18
Lördag 10 -14

Gamla Flygplatsvägen 24, Torslanda

Hösterbjudande!
1-7 september

75:-

på valfri måltid
från HELA menyn
Nytt jobb med truckkort?

inkl. dricka & kaffe

TRUCKUTBILDNING!

Välkomna!

Startar på Hisingen 2-3 sep samt 11-12 sep.
Pris 2.750:OBS! Ett fåtal platser kvar!

www.truckutbildarna.se • 031-757 20 90

Stor efterfrågan på boenden!

031 - 92 06 65
Lilla Varholmen Va 9 - 21 • Lö 10 - 21
Lillavarholmen Kiosk och Restaurang

Ska du sälja eller köpa?
Anlita en rutinerad fastighetsmäklare med mer än 20 års
erfarenhet i fastighetsbranschen. Jag blev fastighetsmäklare
redan 1994 och startade Fåglevik Fastighetsbyrå år 2007.
För omdömen gå gärna in på www.faglevik.com.

Varmt välkommen att höra av dig till mig för en
enkel & god affär med personligt engagemang.
Marie Humleby

Fastighetsmäklare / Ledamot Mäklarsamfundet

~

Torslanda Torg
Tel: 031-724 30 80
E-post: marie.humleby@faglevik.com
www.faglevik.com
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Polisrapporten

LEDARE
BENGT WESTER

D

ags att skriva en ledare igen. Märkligt för min del
att det blir svårare med åren att få ur sig en bra och
lämplig text. Jag upplever att lusten att skriva artiklar inte
alls är lika stor som förr i tiden och speciellt nu när jag nyss
mist min livskamrat och bästa vän.
När jag startade med tidningen för drygt tjugo år sedan
(då kom den ut en gång i månaden) så skrev jag mängder
av artiklar till tidningen. Det var lätt att skriva även om jag
inte var någon utbildad skribent. Jag hade bara erfarenhet
av att skriva från 25 års anställning på ICA:s huvudkontors
dataavdelning där jag bland annat sammanfattade utredningar, projektarbeten, systemförutsättningar och annat.
Veckorna innan tidningen då skulle tryckas och ges
ut så gjorde jag en mängd intervjuer, jag samlade på mig
information om byggen, politiska beslut, idrottshändelser,
aktiviteter i skolor och annat som jag antog kunde vara
intressant att få med i tidningen. Jag skrev sällan artiklarna med en gång utan samlade på mig noteringar i
plastmappar som jag lade på hög. Dagarna innan tryckning kunde jag sitta hemma långt inpå nätterna och i lugn
och ro skriva färdigt artiklarna i datorn eller så satt jag på
redaktionen även där långt in på nätterna och redigerade
in texter och bilder rakt in på tidningens sidor som sedan
skulle sändas över till tryckeriet.
På den tiden och fram tills för något år sedan hade jag
full koll på den aktuella tidningens innehåll och det var
mycket lätt att timmarna innan tidningen skulle sändas
till tryckeriet få ihop en aktuell och ofta kritiserande
ledare.
Men åldern tar ut sin rätt. Jag är snart 77 år och har
nu för avsikt att dra mig tillbaka från det producerande
arbetet i tidningen, men jag kommer att försöka att vara
med i det övriga kringarbetet på redaktionen. Det medför
en mycket stor social kontaktyta och livskvalité.
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Hej alla läsare
Då har vi genomfört
trafikveckan med inriktning på hastighet. Resultatet blev etthundrafemtioåtta
ordningsbot, arton omhändertagna körkort. Körkortet
blir omhändertaget om du
kör 51 på 30-sträcka eller
81 på 50-sträcka. Polisen
omhändertar körkortet i
avvaktan på körkortsmyndighetens beslut. Sedan
tillkom ett antal rattfyllerier
och även andra trafikbrott.
Hur gick det då vid
mopedkontrollen
på
Torslandaskolan? Mycket
glädjande. Alla hade hjälm.
Alla hade körkortet med

sig. Att det sedan kom två
gossar gående till skolan
är en annan sak. De blev
varnade och fick i stället för
mopeden ta en stärkande
promenad.
En yngre flicka var på
väg till Bulycke när en man
stoppade henne för att fråga
efter vägen. Han försökte
locka in henne i bilen men
lyckades inte. När flickan
gick ropade han efter henne.
När hon vände sig om hade
han dragit ner byxorna
och visade sitt könsorgan.
Mycket obehagligt för
flickan att råka ut för detta.
Ridklubben har gått ut med
info på sin hemsida. Polisen

kan filma och identifiera alla pojkar. Detta då
många poliser utrustats med
kroppsburna kameror.
Allt för denna gång!
/Christer

För att vi ska kunna publicera Din insändare måste den vara undertecknad med namn, adress och telefonnummer. Du får vara anonym i tidningen men vid synpunkter
mot enskild person krävs att insändaren är undertecknad med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner eller att helt avstå från publicering.
Vi publicerar endast insändare med anknytning till tidningens utgivningsområde.

Lite gnäll på ungdomar
Känner att jag vill gnälla
av mig lite. Vid flertalet
gånger, under en period nu
på kanske en månads tid,
har jag och min bror, samt
min träningskollega behövt
säga till och höja rösten åt
personer mellan 15 till 19 år.
*Första händelsen var en
kille med ett gäng kompisar
som kl 02 en söndagskväll
står och dunkar sönder
basen i sin bil utanför
lägenheten. Med 0 hänsyn
till att folk faktiskt har ett
jobb att sköta och ska upp
tidigt dagen efter.
*Andra händelsen står ett
gäng på kanske 5 bilar samt
en del mopeder och ”epor”,
även där, dunkar sönder
basen en söndagskväll runt
01. När man ska upp och
jobba kl 06:00.

*Och senast idag på
gymmet, där ett gäng på
5-6 grabbar. Härjar runt
på gymmet, slänger vikter
och hantlar, skojbråkar
och är högljudda, lämnar
kvar vikterna på stängerna.
När min träningskompis
säger till dem att sluta leka
och att det inte är en jävla
lekstuga när de knuffas
och ramlar in i maskinerna och håller på förstår de
inte vad vi menar. ”Vadå
härjar runt, vadå leker? Vi
tränar ju?” När det i detta
fallet var 1 som tränade och
resten höll på på sidan om.
*Samt en kväll på BK när
vi kom dit så har några där
suttit och rivit sönder en
tjock bok och kastat bladen
runt sig och skräpat ner
över 4-5 bord.

Vi hjälper dig med
dina hushållssysslor!

facebook.com/tidningen tidningen.se

Vill du ställa frågor till
närpolisen så kan du maila
dom till
info@tidningen.se eller
christer.melvinsson@polisen.se

redaktion@tidningen.se

MER TID I HÖST?

Medlem i

jobbar vidare och hoppas
lösa detta.
Ett gäng gossar från
centrala Hisingen tog
bussen till Torslanda. De
bar sig så illa åt på bussen
att chauffören slängde av
dem. Han blev då spottad
i ansiktet. Gärningsman
identifierad. En flicka på
bussen blev verbalt utsatt
där pojkarna talade om
vad de ville göra med
henne. Anmälan gjord och
gärningsman identifierad.
Pojkarna hade sedan
försökt tvinga en pojke att
överlämna sin moped men
de misslyckades. Polisen
kommer till platsen och

Insändare

Trygghet,
flexibilitet och
alltid med
extra omtanke!
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Boka
adventsstäd
redan nu!

Emeli 0708-18 00 96, Malin 0732-47 10 99
Läs mer på www.bjorkostad.se

Det här med millenials, att många! (inte alla)
ungdomar och yngre idag
är slappa och har noll
respekt för andra är inget
skämt. Det är ren och skär
fakta.
Härjar runt och lever
rövare på allmänna platser,
står och skojbråkar och
brottas på ett gym där
andra människor försöker vara seriösa och träna.
Det är ju tamefan bedrövligt hur de beter sig. Har
det verkligen gått så snett
i deras uppfostran att de
tror att man kan bete sig
som djur? Man behöver inte
peka ut VEMS fel det är att
det blivit så, men det har ju
gått käpprätt åt helvete.
Ja jag dunka också
bas i bilen när jag var 19

år, men jag stod fan inte
utanför ett lägenhetshus
kl 02 en söndagskväll.
Man stod vid stranden
eller andra samlingsplatser,
en fredag/lördag så långt
ifrån bostadsområden som
möjligt.
Och att man plockar
undan efter sig är enkelt
hyffs och jäkligt logiskt,
varför ska någon annan
behöva plocka upp det eller
lyfta bort vikterna?
Så, nu har jag fått ventilera mig lite.
/Marcus

- Fri från parpolik
- Stärk musiken
- Unga får plats
- Mångfald & respekt
- Stöd Stadsmissionen

- Gudstjänst med Jesus i centrum
Kyla
• Komfortkyla
• Butiks- och livsmedelskyla
• Köldmediekontroll

www.elektrokyl.se

Energioptimering
• Energioptimering
• Värmepumpar
• Byggnadsautomation

Ventilation
• Ventilationsanläggningar
• OVK
• Radonsanering

Elektrokyl Energiteknik erbjuder helhetslösningar för alla typer av fastigheter.
Vi är även Swedac-ackrediterade för att få utföra tryckprovning.

Service
• Serviceavtal
• Akutservice
• Mätning och injustering
Växel: 031-392 25 00
Peter: 0706-98 87 07
Björn: 0707-56 94 09

www.posk.se/torslanda-bjorlanda/

För dig med
Willysplus

12

90

39

90

39

90

per förp

per förp

Per kg

SPARA 6:00!

spara 24:90 per kg

nötfärs
GARANT • Sverige • 500g • 10-12%
Jämförpris 79:80 kr/kg • Max 3 köp/hushåll

Fyll på.

spenat 250g
SVERIGE • Klass 1
Jämförpris 51:60 kr/kg
Max 5 köp/hushåll

För dig med
Willysplus

90

goudaost
ELDORADO • Ca 1,2kg
Jämförpris 39:90 kr/kg
Max 2 förp/hushåll

1590

Spara på varje vara.

69

per förp

Per förp

SPARA 4:60!

spara 24:10

För dig med
Willysplus

29

90

Per kg

spara 40:00 per kg

LaxfiLé

sMör & rapsoLja

OMEGA • 4x125g • Djupfryst
Jämförpris 139:80 kr/kg
Max 3 köp/hushåll

ARLA • 5dl • Jämförpris 31:80 kr/l
Max 3 köp/hushåll
För dig med
Willysplus

12

22

90

90
Lösviktsgodis

per kg

SMÅTT & GOTT • Jämförpris 29:90 kr/kg
Max 3 kg/hushåll

Per förp

spara 5:00
För dig med
Willysplus

59

90

ägg 10p

Per förp

GARANT • Från frigående höns utomhus
Storlek Medium/Large • Jämförpris 2:29 kr/st
Max 3 köp/hushåll

spara 17:00-23:60

För dig med
Willysplus

3 för

2900

ekoLogiska bananer
DOMINIKANSKA REPUBLIKEN/ECUADOR
Klass 1 • Jämförpris 12:90 kr/kg
Max 5 kg/hushåll

50 kr
rabatt Vid
FörSta köpet
online

+pant

spara 14:50

toaLettpapper 24p, hushåLLspapper 12p
LAMBI • Soft & Caring • Soft & Absorbent
Jämförpris 24:00-35:15 kr/kg • Max 3 köp/hushåll

Loka crush
Rabattkod: nykund2017
*Gäller t.o.m 30/9 2017

Vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse
Priserna gäller från mån 28/8 t.o.m sön 3/9 på Willys i Torslanda (dock ej Willys Hemma)
Se lokala öppettider på willys.se

LOKA • 1,4L • Päron • Hallon • Ananas
Jämförpris 6:91 kr/l +pant
Max 2 köp/hushåll
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Samråd Norra Brevik

Välbesökt möte med många
invändningar mot byggplanerna
Ett mycket stort antal
kommuninvånare hade
samlats i Nimbus lokaler
när Öckerö kommun höll
samrådsmöte om detaljplanen för Norra Brevik.
– Jag vill uttrycka min
tacksamhet till Öckeröborna
för en konstruktiv dialog
trots att det var många
upprörda känslor, säger
kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag (M), dagen
efter mötet.
När klockan slog 18:30 i torsdags
i förra veckan och det var dags för
allmänheten att få information
och ställa sina frågor om planerna
för Norra Brevik till politiker och
tjänstemän, var Nimbus lokaler
i det närmaste fyllda av engagerade Öckeröbor. Efter att Petter
Leyman från Öckerö kommuns
planenhet informerat om planprocessen och Pernilla Olofsson från
samhällsbyggnadskonsultföretaget Tyréns gått igenom planförslaget var tanken att besökarna
skulle ”mingla” och ställa frågor
till företrädare vid olika stationer. Det blev dock tydligt att
kommuninvånarna inte ville att
mötet skulle genomföras på det
sättet. Istället fick Arne Lernhag
(M), Jan Utbult (KD) och Maria
Brauer (S), tillsammans med olika
tjänstemän ställa sig på scenen och
svara på det samlade auditoriets
frågor i tur och ordning.
”Var rädd om naturområdena”
Ska man döma av opinionen hos
de Öckeröbor som hade sökt sig
till samrådsmötet och gjorde sina
röster hörda så finns ett brett
folkligt motstånd mot planerna

för Norra Brevik. Många ifrågasatte varför just naturområdet
i Norra Brevik ska exploateras.
En kommentar från publiken
som drog ned stora applåder var:
”Det är helt ofattbart att den här
marken ska bebyggas överhuvudtaget.”
Att utsikten från områdets
högsta punkt kommer att begränsas var något många ställde sig
kritiska till. Men enligt Pernilla
Olofsson är det bara om man
blickar öster- och söderut från
den platsen som man kommer se
in i husfasader. Utsikten västerut
– över havet – kommer att finnas
kvar.
Att naturresurser är extra viktiga att ta till vara på i en ökommun
tycktes de flesta mötesdeltagare
vara överens om.
”Det finns inte utrymme för
att bygga hur mycket som helst”
och ”Var rädda om de naturområden vi har, de kommer inte
tillbaka. Ett sprängt berg är borta
för alltid” var kommentarer som
dryftades under kvällen.
Samråd – ett sätt att få svar
Frågeställningar höjdes även för
hur Trafikverket ser på byggplanerna och den förmodade trafikökningen de för med sig. På det
svarade Arne Lernhag att en
process pågår (vilket TorslandaTidningen skrivit om tidigare):
– För att få upp Länsstyrelsen
och Trafikverket på bordet och få
reda på vad de egentligen menar
har vi tagit fram en plan som de
får yttra sig om. Samrådet är ett
sätt att få svar från dem. Vi har
nästan alltid någon myndighet
emot oss, sa Arne Lernhag.
På en direkt fråga om det går
att dra tillbaka planerna för Norra
Brevik helt och inte bara komma
med synpunkter om förändringar,
svarade Arne Lernhag:

Olof Antonson var en av alla engagerade Öckeröbor som sökt sig till mötet.

Politiker och tjänstemän skulle egentligen stått vid stationer och minglat med mötesdeltagarna, men efter önskemål
från besökarna blev det i stället en allmän frågestund med ansvariga på scenen.

– Efter granskningen finns
sådana möjligheter. Målsättningen är ju att en framtagen plan ska
antas. Men det kan också bli så att
den avslås, exempelvis på grund av
opinionsyttringar, sa han.
Ingen ”partipiska” i frågan
Samtliga politiska representanter
på scenen (M, KD och S) gjorde
också klart att man inte kommer
att låta partipiskan vina i frågan
när ett politiskt beslut väl ska tas.
– Precis som i brofrågan är det
min bedömning att det är 50-50
för och emot planerna för Norra
Brevik inom partierna, sa Maria
Brauer (S).
Dagen efter samrådsmötet
säger Arne Lernhag till TorslandaTidningen:
– Jag var beredd att det skulle
vara en stor opinion mot planerna på mötet. Det har märkts
bland annat i det engagemang
olika grupper visat på Facebook
och i namninsamlingar. Jag vill
uttrycka min tacksamhet till
Öckeröborna för en konstruktiv
dialog, trots att det var många
upprörda känslor. Dialog gynnar
båda parter.
– Under både mötet med
sakägarna och det allmänna mötet
framkom många mycket bra
synpunkter. Vissa av dem sådana
som jag inte tänkt på tidigare,
men jag vill inte gå in exakt på
vilka synpunkter det var, säger
Arne Lernhag.
Samrådstid till 8 september
Samrådstiden sträcker sig fram
till den 8 september 2017. Den
som har synpunkter måste skicka
in dem skriftligen till Öckerö

kommun via e-post eller vanlig
post för att de ska registreras.
– Det funkar inte att ta in
synpunkter muntligen. Det måste
ske skriftligen för att undvika
missförstånd och av juridiska
anledningar. Om man inte yttrar
sig under samrådstiden får man

inte yttra sig under granskningen,
sa Arne Lernhag till TorslandaTidningen.
HENRIK EDBERG

Norra Briviks läge på Öckerö och illustration av detaljplaneförslaget för
bebyggelse.
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S och V föreslår
kommunal internbuss
till Torslanda

Augusti månads SDN-möte

Trafikförbättringar vid
Trulsegårdsskolan

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Västra
Hisingen vill utreda möjligheterna för en internbuss för medarbetare, mellan stadsdelshuset på
Vårväderstorget och kommunala arbetsplatser i
Torslanda.

Trafikmiljön kring Trulsegårdsskolan ska förbättras. Det beslutade stadsdelsnämnden i Västra
Hisingen vid förra veckans möte
på Vingen.
– Äntligen! kommenterade nämndledamoten Lena Ferm (M) beslutet
när en enig nämnd klubbade igenom
förslaget om att Trulsegårdsskolan och
Lilla Trulsegårdsskolan ska få en ny
trafiksäkrare angöringsyta.
Bakgrunden är att lokalförvaltningen på uppdrag av stadsdelsnämnden och lokalsekretariatet genomfört
en förstudie avseende förbättringar
i trafikmiljön vid Trulsegårdsskolan 4-9 och Lilla Trulsegården F-3.
Trafiksituationen kring skolorna har
setts som ett säkerhetsproblem under
en längre tid. Framför skolan har olika
transporter såsom varuleveranser,
föräldrar som släpper av samt plockar
upp elever, mopeder, budbilar med
mera vistats utan tydligt markerade
stråk och samsats om utrymmet med
gående skolelever. Transporter sker i
dagsläget även över skolgården.
I ett första skede kommer nu en
provisorisk bom att sättas upp. I
samband med att det nya centrumet
Skra Bro byggs kommer det även att
anläggas nya vägar och promenadstråk. Lilla Trulsegården kommer att

få en ny angöringsyta med möjlighet
till rundkörning på yta som idag är
cykelparkering.
”Göteborgsförslag” återfördes
Ett ytterligare ärende som var uppe
på dagordningen på stadsdelsnämndmötet var Göteborgsförslaget om
införandet av allergianpassad förskola
och skola i Göteborgs kommun. Det
så kallade e-förslaget inkom från en
invånare i Torslanda och lyckades
samla ihop fler än 200 röster, vilket
gjorde att det togs upp av ansvarig nämnd. Förslaget föreslår att
Göteborgs Stad anpassar en förskola
och en grundskola, så att barn med

svår allergi kan erbjudas plats där.
Exempel på åtgärder som förslagslämnaren anser borde göras vid förskolan
och skolan är: Slussar, förbättrad ventilation, extra städning och parfym- och
pälsdjursfri personal. Göteborg saknar
i dagsläget både allergianpassade
förskole- och grundskolealternativ.
Västra Hisingens stadsdelsnämnd
återförde ärendet till den nya centrala skolnämnd som ska instiftas, efter
beslut i kommunfullmäktige i april
i år. Hela stadsdelsnämnden stod
bakom beslutet.

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning har vittnat om
problem bland annat vid nyrekrytering och vid vikariat för
kommunala tjänster, bland annat vid förskolor, skolor och
äldreboenden i Torslanda. I ett förslag daterat 22 augusti
2017 vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Västra
Hisingens stadsdelsnämnd råda bot på det genom att utreda
möjligheterna att införa en kommunal internbuss som skulle
transportera medarbetarna från stadsdelshuset på Vårväderstorget till de kommunala verksamheterna i Torslanda dit
kollektivtrafikförbindelserna anses vara ”bristfälliga”.
I yrkandet skriver S och V: ”Många delar av Västra
Hisingen ligger lite avsides kombinerat med en bristfällig
kollektivtrafik. Rekryteringsinsatser leder i för många fall
till att kandidater väljer andra arbetsgivare som dessutom
har möjlighet att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. För att
kompensera det vill stadsdelsnämnden utreda möjligheterna
till att få en tät och snabb förbindelse mellan Stadsdelshuset på Vårväderstorget och övriga arbetsplatser i stadsdelen.
En tilltänkt internbuss är tänkt att tillgängliggöra viktiga
arbetsplatser såsom förskolor, äldreboenden samt viktiga
knutpunkter såsom Amhult, Björlanda, Lilleby och Torslanda Torg med utgångspunkt från Vårväderstorget.”
– Kollektivtrafikförbindelserna, inte minst spårvagnstrafiken, till Vårväderstorget är mycket bra. Dit kan våra medarbetare från andra delar av staden lätt ta sig. Sedan skulle
internbussen ta dem vidare till arbetsplatser i Torslanda,
säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i SDN Västra Hisingen.
Yrkandet bordlades vid senaste SDN-mötet då Allianspartierna i nämnden ville ha ytterligare tid att sätta sig in i det
till dagordningen sent inkomna förslaget.

HENRIK EDBERG
HENRIK EDBERG

En dröm för dig som vill bo nära havet | Tomt - KROSSHOLMEN
utgångspris: 3.500.000 kr Tomt: 1.053 kvm adress: Krossholmsvägen 61c
Visning: Ring mäklaren för visning/information. Torslanda: Marie Jelbring Lulek, tel: 031-92 29 79

Härlig familjevilla
Villa TORSLANDA - HJUVIK | BESIKTIGAD
Utgångspris: 6.375.000 kr antal rum: 6
adress: Skalkorgarna 13b boarea: 156 kvm
Visning: 9/9, 10/9. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Torslanda: Marie Jelbring Lulek, tel: 031-92 29 79

Tomt TORSLANDA - LILLEBY
Utgångspris: 2.975.000 kr Tomt: 1.030 kvm, tomträtt
adress: Altarbacken 1
Visning: Ring mäklaren för visning/information.
Torslanda: Marie Jelbring Lulek, tel: 031-92 29 79

Charmig villa i underbar miljö | Villa ÖCKERÖ
Utgångspris: 3.175.000 kr antal rum: 3 EP: - adress: Kupevägen 12 boarea: 65 + 7 kvm
Visning: Ring mäklaren för visning/ information. Torslanda: Kerstin Andersson, tel: 031-92 29 72

Mycket välplanerad villa i härlig miljö | Villa ÖCKERÖ
utgångspris: 3.775.000 kr antal rum: 5 EK: F adress: Långesandsvägen 8 boarea: 109 kvm
Visning: Ring mäklaren för visning/information. Torslanda: Kerstin Andersson, tel: 031-92 29 72

torslanda
031-92 29 70
bjurfors.se
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Mopedkontroll på
Torslandaskolan

I tisdags i förra veckan gjorde
polisen ett par trafikinsatser i
Torslanda under morgonen.
När det ringde in till dagens första lektioner strax efter klockan åtta i tisdags morse
möttes eleverna på Torslanda högstadium av Christer Melvinsson och några av
hans kollegor. Poliserna kontrollerade om
de mopedburna ungdomarna hade sina
mopedkörkort med sig och även beskaffenheten av deras fortskaffningsmedel. Ett
tjugotal elever hade valt att ta sin moped
till skolan under morgonen. Samtliga elever
körde in till parkeringen på ett vårdat sätt.
– Jag tycker det gick jättebra. Samtliga
förare hade sitt mopedkörkort med sig. Ett
par av mopederna saknade dock backspeglar. Vilket vi påtalade för förarna, säger
Christer Melvinsson.

Att köra moped utan backspeglar monterade på mopeden renderar böter om 500
kronor.
Lärarna Sofie Ericsson och Karin Davidsson stod vid sidan av och såg på när polisen
kontrollerade förarna och deras mopeder:
– Vi vill ha en så bra start på terminen
som möjligt när det gäller mopedåkandet.
På det här viset kan vi förhoppningsvis
minimera riskerna och få eleverna att förstå
sitt ansvar, sa de. Tidigare har vi ibland
haft problem med mopedister som brister i
uppmärksamhet och kör där man inte får.
Samtidigt som mopederna kontrollerades på Torslandaskolan genomförde polisen
en fartkontroll på Kongahällavägen vid
Torslanda Mellangård. Facit blev att tre
fortkörare vinkades in under en halvtimma.
HENRIK EDBERG

Torslanda-Tidningen

4-Gott Amhult

Säljer det mesta i
sötsaker
Totalt finns 1000 sorter i
hyllorna.
– Här är alltså gott om
godis. Inte minst satsar vi
på lösgodis, säger Cebrail,
som själv föredrar choklad,
framförallt chokladkulor
från Lindt.
Förutom olika former av
sötsaker finns ett stort utbud
av dricka samt tobaksvaror.
För att inte nämna chips,
snacks, bars, glass… Därtill
kommer en snabbkaffebar
med ekokaffe.

Cebrail Serin i den nyöppnade godisbutiken i Amhult.

En ny godisbutik, med
en medveten satsning
på ett brett lösgodissortiment, har precis
slagit upp portarna.
Torslandaområdet har fått
en ny godisbutik i och med

att Cebrail Serin, Ali Sami
Tezcan, Ünsal Tezcan och
Sean Fuanel har etablerat
sig vid Amhults resecentrum. Företaget, kallat
4-Gott, är återförsäljare av
alltifrån italiensk choklad
till smågodis från Haribo
och andra kända märken.

Driver liknande
butiker
De fyra ägarna har ytterligare ett antal godisbutiker
i Göteborgsområdet, alla
med liknande upplägg.
– Vi kände helt enkelt
att Torslanda behövde ett
större utbud av godis i alla
de former och därför etablerar vi oss här nu, säger
Cebrail, som även berättar
att kundkretsen varierar
beroende på område men
rent generellt är de vuxna i
majoritet.
CONNY ÅQUIST

Vad vill de olika personerna i
nomineringsgrupperna?
Valdebbat i Amhults kyrka
5 september kl 18-20
HÖNÖ – LOKAL/LAGER/KONTOR

Ett mycket attraktivt läge med havsutsikt på Hönö Pinans populära
industriområde. En stor lagerlokal med rejäl högport som i viss del har
en generös takhöjd om 3,55 meter. Två ytterligare plan där kök,
kontor och lagerutrymmen ﬁnns. Utg.pris: 2 300 000 kr.
Månadsavgift 2 500 kr ink moms, exkl värme och vatten. Ca 380 kvm.

Tisdagen den 5 september arrangeras en valdebbat mellan representanter för
de nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet på lokal nivå i TorslandaBjörlanda församling. Efter debatten som pågår i ca 1 timma har du möjlighet
att ställa frågor och mingla med de närvarande kandidaterna.
Under minglet bjuder valnämnden på fika.
En möjlighet att få veta mer innan du röstar den 17 september.

Till det lokala kyrkofullmäktie i Torslanda-Björlanda församling ställer
fem nomineringsgrupper upp:

Birgitta Ström Karlström
Mäklare
031-303 03 03

Stefan Svensson
Assisterande Mäklare
031-303 03 02

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Fria liberaler i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrka
Socialdemokraterna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna

Torslanda-Tidningen
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Glädjerik utflykt för FUB
Sensommaren var på
sitt bästa humör när
föreningen FUB gjorde
utflykt till Rördammen på Öckerö och
fick mata fåren, gå på
promenad, lära sig
om djur och natur och
slunga honung. Helt
enkelt uppleva ”Mitt i
naturen” med eldsjälen Morgan Simonsson som ansvarar för
Rördammsprojektet.
ÖCKERÖ
FUB är en
intresseorganisation
som
arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva
ett gott liv.
– FUB finns på flera
nivåer.
Riksförbundet
jobbar mycket mot riksdag
och regering. När det
läggs förslag som försämrar för våra medlemmar så
är Riksförbundet där och
kommer med andra idéer
och har en dialog. Det
finns även länsförbund. Vi i
Öckerö FUB är en av många
lokalföreningar i Sverige. Vi
engagerar oss på kommunnivå, berättar Lena Hagne
som är mamma till Edvin
som har Downs syndrom.

Naturupplevelse
Till dagens utflykt kom
ett 25-tal barn och unga,
anhöriga och ledsagare.
Morgan berättade om

fåren och lamning, och
om de olika djurarterna
som finns i området. Bland
annat tornfalkar, rörhöns,
starar, salamanders och
dammrudor som öbor kallar
”kaduser”.
– Vi har även tornseglare här. När de lämnar
boet är de uppe i luften i
två år innan de landar första
gången. De äter insekter
under flygningen. Det är
häftigt, sa Morgan.
Behöver gemenskap
Helen Davegårdh är ordförande i lokalföreningen
Öckerö FUB som har
ungefär 85 medlemmar.
Hon är mamma till 18-åriga
Emma.
– De här barnen och
ungdomarna har behov av
att ha gemenskap och få
befinna sig i ett sammanhang. Där försöker FUB
att stötta. De trivs tillsammans och har roligt när de
träffas. De känner varandra
och pratar med varandra på
sitt sätt. Även de som inte
klarar att vara så aktiva får
känna att de är en del av
ett sammanhang. Man ser
glädjen, även om de inte
alltid kan uttrycka den,
säger Helen.
Somrarna blir långa
Under terminerna har FUB
aktiviteter, men somrarna
blir oftast ganska långa för
dessa personer när skolan
är stängd och den ordinarie
verksamheten ligger nere.

– De har inte samma
möjligheter som andra
ungdomar. De kan inte ta
sig för på det sättet. De har
inte så många arenor att
träffa kompisar på, förklarar Helen.
Många
behöver
ha
med sig en ledsagare eller
kontaktperson
för
att
komma ut och kunna träffa
någon.
– Genom LLS-lagen kan
man få en eller flera insatser. Tyvärr är kommunen
inte alltid så pigg på att
bevilja dem som behöver.
Under loven är det ibland
svårt att få beviljat sådant
som de skulle behöva, som
till exempel glädjen att få
åka på läger. Ju fler man är
i en förening, desto starkare
blir man. Man behöver inte
ha anknytning till personer
med funktionsnedsättning
för att vara med i den här
föreningen och stötta den,
säger Lena.
Fått extra pengar
En positiv sak är att föreningen genom Sisu och
kommunen har fått extra
pengar till idrottsaktiviteter
under sommaren.
– Dels har barnen och
ungdomarna fått bowla och
pröva på gruppträning på
Nordic Wellness. De som
var där och prövade tyckte
det var väldigt roligt och
pratar om att få komma dit
igen. Vi hoppas vi kan få
fortsätta med detta. De här
ungdomarna har ju som alla

Isabella och Emma har följts åt och umgåtts sedan de var riktigt små. Här matar de fåren.

andra ett behov av rörelse,
säger Helen.
Slungade honung
Många intresserade tittade
på när Morgan Simonsson visade hur det går till
att slunga honung. De som
ville fick också pröva på att
veva under Morgans trygga
ledning, vilket de gjorde
med glatt humör.
Under den avslutande
korvgrillningen rådde riktig
feststämning med mycket
glädje.
LILIAN ANDERSSON

Morgan Simonsson visade hur man slungar honung. Erik
tyckte det var väldigt roligt och hjälpte till med liv och lust.

Nu ska fårhus byggas på Öckerö
Projektet med Rördammen
och fåren gör många öbor
glada. Det höjer mysfaktorn
att se de betande fåren när
man passerar på slingan.
ÖCKERÖ – Det är jättefint om

Rördammen kan vara ett utflyktsmål. Vid fårhagen har vi gjort det
handikappanpassat så att även de

som är rullstolsburna ska kunna
komma nära och titta på dammen
och fåren, säger Morgan Simonsson.

med att leda fåren. 60-kilosbaggen
Alarik och bagglammet Bertil fick
åka båt från Brevik till Fjerhôlmen.
Därefter fortsatte promenaden
med de tre tackorna ner till Öckerö
hamn där de fick åka flotte den
korta biten ut till Lammholmen.

Sommarbete
I juli var det en ny fårpromenad när
baggarna och tackorna skulle föras
ut till sommarbete. Många barn
och vuxna kom för att vara med.
Med stor glädje hjälpte barnen till

FEEL THE
SUMMER

Nya lamm till våren
Hembygdsgården äger Rördammen. Projektet drivs av privata

GÄLLER
BILAR I LAGER
FÖR SNABB
LEVERANS

aktörer. Tanken är att det nu ska
byggas ett fårhus med utemark på
hembygdsgårdens mark där fåren
kan vara under vintern.
– Den första veckan i oktober
ska vi ta hem fåren igen. Om allt
går enligt planerna har vi tolv nya
lamm till våren, säger Morgan.
LILIAN ANDERSSON

NYA CITROËN C3
PT 82
82 FEEL
FEEL

129.900:127.900:Ordinarie pris 154.800:-

CITROËN PRIVATLEASING

1.790:-/mån

JUST NU INGÅR EXTRA
MYCKET SKÖN UTRUSTNING

0 kr kontant, inkl. service

Bränsleeffektiv motor
0,47 l/mil

7” pekskärm med spegling för smartphone (Apple CarPlay® och Android MirrorLink®) Automatisk klimatanläggning (ECC) Avåkningsvarnare Bluetooth-handsfree,
audiostreaming & USB-uttag Lättmetallfälgar 16” Matrix Parkeringssensorer bak Svart Airbump® Takfärg med matchande sidospegelkåpor m.m.
Gäller ordertecknade bilar fr.o.m. 1 juni t.o.m. 31 augusti 2017., exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra erbjudanden, avtal eller rabetter. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning
4,7 l/100 km, utsläpp 109g CO2/km. Månadskostnaden för privatleasing är beräknad på 36 månader och 3000 mil. Körsträckan går att justera uppåt under avtalstiden vid behov. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ingen uppläggningskostnad eller månatlig avikostnad.
yresgivare är NF Fleet AB. Med reservation för sedvanlig kreditprövning.

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

ÖPPETTIDER
Vardagar 9–18
Lör, Sön 11–15

HISINGS KÄRRA: FRONTBILAR AB, TAGENEVÄGEN 32 A, 031-577 403

www.frontbilar.se
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En pigg 70-åring jubilerar
Säve Plantskola har uppnått
den aktningsvärda åldern av
70 år. Det skulle de fira med
massor av plantskolefolk
från när och fjärran. Hamburgerkockarna fick verkligen
jobba när kön ringlade långt
till lunchen! Det bjöds på två
föreläsningar samt visning
av odlingarna.
SÄVE Vi tar det från början, år
1947. Då köpte Hugo Johansson
och hans fru Märta tre tunnland
mark vid Öxnäs Kulleväg i Säve
och började odla grönsaker, snittblommor och perenner.
Hugo byggde även ett växthus
av rivningsvirke för att driva upp
utplanteringsväxter, särskilt violer.
Alla växterna odlades direkt på
friland, skördades allt eftersom,
stuvades i fisklådor och såldes på
Grönsakstorget och på Heden. De
hade också en egen trädgårdsbutik
hemma i Säve.
År 1970 gjordes en förändring
i produktionen, man övergick till
att odla alla perenner i krukor.
Tiden gick och 1976 tog dottern
Madeleine med maken Rolf
Nordström över verksamheten.
Plantskolan fick ett nytt namn,
den nuvarande Säve Plantskola.
Madeleine och Rolf köpte mer
mark, moderniserande och byggde
ut plantskolan och specialiserade

Många intresserade av föreläsningen.

Mor och dotter, Madeleine och Marie.

sig på produktion av perenner för
enbart partiförsäljning. Trädgårdsbutiken slutade de med i och med
detta. Nu odlas det på drygt fyra
och halv hektar årligen cirka en
miljon plantor av 1500 olika sorter.
På 70-talet startade Madeleine
och Rolf tillsammans med några
kollegor Perennagruppen, en
odlargrupp inom Trädgårdsnäringens Riksförbunds plantskolesektion, som numera heter GRO
Plantskolor.

FOTO: SYLVIA & BERNT SVENSSON

Årets Perenn är en av Perennagruppens återkommande åtaganden och lika väntad varje år. I år är
det vit krypflox, Phlox stolonifera
´Alba´, som är Årets Perenn.
År 2011 tog den tredje generationen över Säve Planskola. Nu
är dottern Marie produktionschef och sonen Rickard ansvarar
för inköp och försäljning. De har
fortsätt
moderniseringsarbetet
och anpassat sortimentet genom
test och bedömning av nya sorter.

En titt in i ett av växthusen.

Varje år tas cirka 50 nya sorter in
och lika många tas bort ur sortimentet.

SYLVIA SVENSSON

er är
eptemb
s
7
1
att
n
e
d
rtroende
ö
f
t
Söndag
it
d
a åren?
a ska få
ande fyr
val. Vilk
m
o
k
m
r
o
y
k
k
er
de
det
ksamhet
r
i kyrkan
e
t
v
lu
a
s
k
e
il
b
tiga
ndas? V
att
fatta vik
gift anvä
v
a
o
k
hansen
r
c
y
k
a
T
in
?
d
g
rsamlin
Hur ska
s i din fö
a
a!
n
in
f
a
k
s
din k yrk
a
k
r
e
v
å
p

FÖRTIDSRÖSTNING
4-16 SEPTEMBER
Församlingsexpeditionen
Kyrkbacken 7, Öckerö
4 sept 9.30-11.30, 13-15
5 sept 9.30-11.30, 13-15
6 sept 9.30-11.30, 13-15, 17-20
7 sept 9.30-11.30, 13-15
8 sept 9.30-11.30, 13-15
9 sept 10-14
10 sept stängt
11 sept 9.30-11.30, 13-15
12 sept 9.30-11.30, 13-15
13 sept 9.30-11.30, 13-15
14 sept 9.30-11.30, 13-15, 17-20
15 sept 9.30-11.30, 13-15
16 sept 10-14

DIN RÖST SPELAR ROLL
Du kan personrösta på tre kandidater genom att kryssa för dem
på valsedeln.
Omkring
30 aug får du
röstkortet i
brevlådan.

RÖSTA PÅ VALDAGEN
SÖNDAG 17 SEPT KL 12-20
• Öckerö församlingshem
• Hönö kyrka och församlingshem
• Björkö kyrka och församlingshem
• Kalvsund, Såsen (öppen 15-17)
• Hälsö förskola
• Knippla, Föreningsgården
• Rörö församlingshem
• Hyppelns församlingshem
• Fotö skola
Det framgår av ditt röstkort i vilken vallokal
du ska rösta. Valsedlar finns i vallokalerna.
Väljare som har svårt att ta sig till en
vallokal kan rösta genom bud eller brev.
Röstkort är obligatoriskt vid brev-, budoch förtidsröstning. Ring expeditionen
för mer information, 031-764 55 55.
Se även: www.svenskakyrkan.se/ockero

Gör skillnad
för människor
på flykt.
Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets stränder.
Vi delar ut mat, vatten, babypaket, sovsäckar, tvål och erbjuder sjukvård, stöd och tak över huvudet. Vi finns även på asylboenden i Sverige.
Ditt stöd behövs och gör skillnad. Sms:a AKUT FLYKT till 72 900
och skänk 100 kr, swisha valfritt belopp till 123 555 77 64 eller skänk
pengar via redcross.se
Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.

ANNONS

HAR DU

Torslanda-Tidningen
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TUMMEN MITT I HANDEN
– Lugn, vi hjälper dig!
Pagiad

Räddare i nöden

Krånglande IT-system kan ställa till
mycket trassel. Anders Alexandersson på Pagiad kan då vara räddaren
i nöden.
Under utbildningen på Chalmers till
sjökapten gick Anders Alexandersson en
kurs i datorteknik. Eftersom han tyckte det
verkade spännande fastnade han.
– Utvecklingen har varit fascinerande
men det som jag då läste i min lärobok
gäller än. Överhuvudtaget har utvecklingen
gått rasande snabbt.
Hastigheten har ökat samtidigt som
priserna gått ner.
Det är det som gör att man nu kan sitta
och titta på allt möjligt i en mobiltelefon.

Påtagligt är att datorn har blivit var mans
vardag, såväl privat som på jobbet.
Bygg upp från grunden
Ända sedan åren till sjöss har Anders
funderat på att starta ett eget företag och
i samband med att han utvecklade ett
program för att lasta båtar, som kom att
användas i 20 år, föll de första bitarna på
plats. Men vägen fram till firman Pagiad
var ändå lite krokig och gick via jobb som
beräkningsingenjör, it-chef på ett företag
med mer.
– När jag fick en möjlighet att starta
eget tog jag chansen och har byggt upp
detta från grunden. Företaget byggdes upp
hemma i källaren och i början gick han runt

TEDS SPRÄNG &
STENARBETEN AB

och delade ut hemmagjorda reklamlappar
och med tiden spred sig ryktet.
– Jag sålde datorer och tillbehör samt
uppdaterade grejer så att det fungerade
bättre.
Ser till att IT fungerar
Med tiden har det blivit mer och mer tjänster än hårdvara som kunderna efterfrågar.
Firman Pagiad har serviceavtal med en rad
företag. I regel rör det sig om firmor med
upp till 15-20 anställda.
Man kan säga att Pagiad är en extern
resurs för företag, organisationer och privatpersoner.
Mestadels hjälper jag till att komma
igång och förenkla användandet av olika

Avloppsakuten+

HUR SMART ÄR DU?
Garanterad kompetens

Vi kan din bil. Vi får den kunskap och fortbildning vi
behöver för att kunna serva just din bil. Vi använder
oss av den senaste tekniken gällande felsökning
för alla vanligt förekommande bilmodeller på den
skandinaviska marknaden.

Spolning • Slamsugning • Filmning • Relining

Vi arbetar
arbetar med
bergsprängning,
Vi
med
trädgårdar, bergsborrning,
bergsschaktning, stenarbeten samt mark och anläggningssprängning,
schaktning,
stenarbeten
arbeten. Vi utför specialsprängningar som under
samt
ochsprängning
anläggningsarbeten.
vatten,mark
försiktig
nära hus och i källare
samt
stenspräckning.
www.tssa.nu
Vi
utför
specialsprängningar som under Telefon
Ted
vatten, försiktig sprängning nära hus
0705-20 95 90
och i källare samt stenspräckning.
www.tssa.nu

Vi ger den smarta bilägaren
en enklare vardag!
Hydro Torslanda

Knut Bjunert

Kongahällavägen
Tel: 031-92 04 70

Servicebutik • Biltvätt
Verkstad • Biluthyrning
Släpkärror • Däck

www.meca.se

Ring: 0735-252697

Nordhagsvägen
Tel: 920470 • vid

Släpkärror • Båttrailer • Skåpvagnar
Båtupptagningsvagn • Service • Reparationer

Din lokala trädgårdsanläggare

När du behöver hjälp med:

www.fardigtgras.se | ☎ 0705-471830

IT-tjänster så som t ex Office365. Dessutom ser vi till att system i form av datorer,
switchar, routrar och wifi fungerar på bästa
sätt med så lite störningar som möjligt.
Något som har ökat med tiden är att
se till att det finns bra wifi-täckning i de
lokaler eller ytor som används. Senast är
det Hamnföreningen i Hönö Röd som
fått snabb och pålitlig wifi-täckning med
fiberanslutning för sin verksamhet till nytta
både för egen personal samt gästande husbilar.

KÖP NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån

Färdigt Gräs i Väst
• Sten- o. mursättning • Gräsmattor
Asfaltläggning
•
• Schakt och grävning
• Sprängning med Simplex-metoden
• Snickeri i utemiljöer t ex altaner, räcken, staket
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Service och underhåll
av
motorer och portar!
Bultgatan 13 B, Rollsbo • Kungälv
Telnr 070-810 65 35 • kungalv@crawfordcenter.com

Lämna släpkärran hos oss så fixar vi
alla eventuella servicar.
Vi kör den till besiktningen
UTAN YTTERLIGARE KOSTNAD!
Olofssons Traktorservice AB
Björlandavägen 360 • Tel: 92 54 80 alt. 070-332 75 80
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VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta mig!
Sofia van der Star
tel. 92 45 87
sofia@tidningen.se

Rent tak.

VI HJÄLPER ER MED MÅLNINGEN!
Måleri ute och inne
Dekorationsmålning/barnrum
Tapetsering • Sprutmålning av luckor mm.

Mossor och lav binder fukt, löv och snö. Pannor spricker.
Vi rensar. Offert, garanti och referenser lämnar vi gärna.

0707 73 29 74

Tärnvägen 11, 475 40 Hönö
Telefon verkstad/kontor: 031-96 34 33
www.knipplaror.se

mustis.se.

mustisnr3

Office
365
– enkelt, säkert, smidigt

Office 365

Molntjänster underlättar vardagen och ger även
mindre företag möjlighet till samma funktioner
-enkelt, säkert, smidigt
som större företag. Dela kalender och mappar
med andra, och kom åt dina filer och mejl – var
vardagen
duMolntjänster
än är. Dessutomunderlättar
är de i säkert förvar
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tgmöjlighet
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Öarnas IT-support!

P

Nätverk • Servrar • Backup
Mejl • Webbhotell • Domäner
Ring innan ni kommer.

info@pagiad.se
www.pagiad.se
• 031-96 99 10 • Heinövägen 88, Hönö
Nätverk • •Servrar
• Backup

Tuvebäcks
Byggnadsplåtslageri
Bleck • Hängrännor
Skorstenar • Vindskivor
Hela takentreprenader mm.
Fria kostnadsförslag
Thomas Tuvebäck • Torslanda • Tel. 0706-80 45 88
thomas.tuveback@telia.com

Mejl • Webbhotell • Domäner

Ring oss!
0760-183 210
www.silfverbladsmaleri.se

Är det dags att måla om
fasaden på ditt hus?
Invändiga- och utvändiga målerijobb

Vi kan hjälpa dig!
Stefan Gillholm
0705-34 59 72
Peter Staf
0705-34 59 73
info@gsmaleri.se
www.gsmaleri.se

Gillholm
Staf

&

m å l e r i

!troppus-TI sanraÖ
kc a B • rni
a r vkommer.
r e S • k r ev täVälkomna!
N
Ringpuinnan

ALL trädfällning
& beskärning

r e näm o D • l•l ewww.pagiad.se
t o h b b eW • l j e M
info@pagiad.se
031-96
!anm99
ok10
läV• .Heinövägen
remmok in n88,
anHönö
ni gniR
es.daigap.www • es.daigap@ofni
önöH ,88 negävönieH • 01 99 69-130

Gratis besiktning & prisförslag
Ring Henrik: 0705-15 70 99

Torslanda-Tidningen
finns alltid tillgänglig

Peter Staf
0705-345 973
www.gsmaleri.se
Service * Reparationer * Plast & Lack
Försäkringsskador * Blästring * Vinterförvaring
Försäljning av nya & beg. Motorer
www.marinforum.com

BILSKROT

HÖNÖ RÖDS LACKERING AB

Vi betalar för er skrotbil samt hämtar
den gratis. Besök oss gärna på
www.santabilskrot.se

Försäkringsskador
FRI
Plåt & Lack
lånebil!
Service

Trädakuten AB - Proffs på hög nivå

Allt inom måleri!
dessutom Algtvätt

& Fasadtvätt

- 30 års erfarenhet av branschen!

Ring oss!
0706-22 34 26
031-92 61 39

Trollvi

Bygg AB
0735-116838

trollvibyggab@hotmail.com
Vi erbjuder totalentreprenader i form av:
Snickeri • El • VVS • Grund/mur arbeten
Prefabtillverkning i våra verkstadslokaler

Stefan Gillholm
0705-345 972
www.gsmaleri.se

031- 96 85 13 • 0706-37 40 84
www.honorodslackering.com
Din lokala leverantör av

Eldningsolja
Diesel & bensin • Smörjmedel • AdBlue
Kemtekniskt mm • Välkommen!

TOTALENTREPRENAD
inom nybyggnation
om- och tillbyggnad,
renoveringar, kök,
badrum, uterum
och altaner.

Tel 031-92 11 52 • www.stenolofssonoljeab.se

0707-880 884
stefansnickare@live.se

Trädfällning
RUT-avdrag 50%
Trädfällning • Bortforsling
Trädbeskärning • Riskbedömning
Bit för bit-nedtagning
Ring L.H Trädvård AB för gratis besök
och kostnadsförslag 0703 - 23 60 93

WWW.LHTRADVARD.SE • FULLT FÖRSÄKRAD • F-SKATT

IVANS RÖRTJÄNST AB
Hälsö • Tel 96 14 27

Torslandas

Vi är
professionella handtvätt
& rekond

Vi utför ny- och omläggning av papptak.

Flygmotorsvägen 3
Torslanda
Mån-fre 8.30-18, lör 10-17
Biltvätt 031-63 20 83, rekond 0736-59 77 65
info@supercarbilvard.se, www.supercarbilvard.se

totalentreprenad!

RUFAB

Din elektriker
i Torslanda

Om- och tillbyggnad • Tak- och fasad
Våtrum • Kök
Bygg- och fastighetsservice

nybyggnation • ombyggnation • renovering
(altaner, takbyten, kök, badrum, fönster, golv, mm.)

Klangfärgsgatan 10,
Västra Frölunda
Tel: 69 19 10.
Mobil: 0739-52 24 19

Godkänd för F-skatt • rot-avdrag

rinG niklas tel. 0707-410 450 • niklas@ncwbyGG.se

www.honovarmeservice.se • www.delivent.se

Välkommen att kontakta din
lokala värmepumpsexpert
och ventilationsexpert!
Johan Jokiranta • Tel. 0705-97 00 31

n?

Krockskador & Lackering
Skadebesiktning • Glasskador
Industrilackering

0770-730 000 • www.gbglackcenter.se
Torslanda • Hisings Kärra • Västra Frölunda • Kungsbacka

i Torslanda golvbiten.eu

SolSKyDD
för AllA!
Nyinstallationer
Service • Dukbyte
Automatikanläggningar
Kostnadsfri konsultation

Södra Hildedalsgatan 4, 417 05 Göteborg, 031-23 80 70, info@bryma.se
bryma.se, Må-on 9-17, To 9-18, fr 9-18, lunchstängt 12-13, lö 10-14

Dags att renovera
hemmets hjärta?

Skador på bile

Golvbiten

rufab@telia.com

facebook.com/tidningen

Torslanda Hangarvägen 3A

Dennis 0708-63 55 55,
031-760 10 46

Bertil 0705-90 07 48 • Mikael 0705-90 07 34

Torslanda-Tidningen
på

Plåt och lackeringsverkstad nära dig

Vi kommer till er – visar
prover & lämnar pris

erbjuder

Följ

•

Ny matta i badrum, kök eller
sovrum? Kakel & klinker,
trapprenovering.
Dammfri
Även parkett!
parkettslip

Specialist på låglutande tak!

SPRUTMÅLNING
FÖR BUTIK OCH
HEMINREDNING

Bygg I Väst AB

Drop in eller Boka tid!

Tel. 031-7885959
info@torslandatak.se

JL:s Elmontage AB

Noleredsvägen 7 • 031-761 90 20
info@jlselmontage.se • www.jlselmontage.se

NCW

Välkomna att kontakta oss!

Etablerad i Torslanda sedan 1990

Installationer • Service • Reparationer

Kim 0706-69 58 72
Ivan 0706-57 58 93
Besök: Långesand 15, Öckerö

Litar du på ditt tak?

Service och
reservdelar.
Jour dygnet runt.
031-500 120

Vi gör din värmepump bättre.
Kontakta oss om du får problem
med din värmepump eller om du vill
göra service i förebyggande syfte.

Vi hjälper er med:
• Nya utbytesluckor, 150 olika luckmodeller
• Nya lådsystem • Lackering av köksluckor
• Ca 2000 kulörer • Nya bänkskivor

Välkomna till Säve!

GÖTEBORGS

EL&RÖRJOUR
031-500 120 • info@500120.com • www.500120.com
Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa

Tel. 031-96 00 91
Asmundstorpsv. 5, SÄVE

(Korsningen Tuvevägen–Norrleden)

www.gikab.com
Öppet må–to 10–18,
fr 10–16, lö 10–14

Plocka enkelt och
smidigt ner
frukten med denn
a
fruktplockare med
långt skaf t

SPARA

500ª

499k
SKRUVDRAGARE
Black & Decker. Ord pris 999:-.

SPARA

90ª

149k
FRUKTPLOCKARE

/st

Ord pris 239:-.

SPARA

100ª

279k
STROLLER PLUS KOMBI
Ord pris 379:-.

/st

SCHYSSTA VAROR
TILL SCHYSSTA PRISER

30k
GRILLKORV
EKOLOGISK

/st

ICA I love eco. 400 g.
Jfr pris 75:00/kg.

FÖR

2 15k

FÖR

4 30k

EKOLOGISKA
KROSSADE TOMATER
ICA I love eco. 390 g.
Jfr pris 19:23/kg.

SMOOTHIE

ICA I love eco. 90 g. Flera olika sorter.
Jfr pris 83:33/kg.

15k

/kg

EKOLOGISKA BANANER
I LÖSVIKT
Chiquita. Equador. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.

Gilla Maxi ICA Stormarknad Torslanda på Facebook och följ oss på
Instagram för inspiration, senaste nytt, tävlingar och mycket mer!

ÖPPET ALLA DAGAR

7–22

Gamla Flygplatsv. 60, Tel: 031-720 56 00
www.maxitorslanda.se
Öppettider manuell delikatess: Mån–fre 7–20, Lör–sön 7–18
Öppettider manuell fisk: Tis–fre 9–19, lör–mån 9–18
Öppettider Apotek Hjärtat: Alla dagar 8–22
Priserna gäller 29/8–3/8, v35 2017.
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Öppet alla dagar 8–22
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Boka din rad/familjeannons på
www.tidningen.se
) familj@tidningen.se | & 92 45 80

Döda

@tidningen

Privatmarknad

Veckans

GÄSTKRÖNIKÖR

Köpes
Boende i Säve
Min älskade Maka
Vår kära Mor
och Farmor

Ingrid Ahlgren
Många grattiskramar
till Ella Dovblad som fyller
9 år den 3 september
Från mormor.

* 16 maj 1933

har efter en lång tids
sjukdom lämnat oss
i stor sorg och saknad.
Torslanda
13 augusti 2017

MORGAN

Peter och Elisabeth
Ida och Karl
Mikael
Johan
Släkt och vänner

Hipp hipp

HURRA!
Födda

Sov i ro, min kära Maka
Sov i ro, vår lilla Mor
Ingen vet,
hur vi Dig sakna
Ack vad tomheten
är stor
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
22 september kl. 10.00
i Torslanda kyrka.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Fjällmans Begravning
Tel. 031-727 00 00 eller
www.fjallmans.se senast
tisdagen 19 september.

Andreas Johansson

Liten stuga eller hus för permanent boende önskas köpas i
Säve med omnejd. Ring 0735-968791.

Övrigt
Studiestöd/läxhjälp Matematik/Fysik/Kemi
Tycker du det är svårt med matematik och/eller fysik/kemi?
Vill du ha hjälp och kan tänka dig privat undervisning i
lugn och ro – lära dig i ditt tempo, kanske repetera inför
prov? Jag är civilingenjör med intresse för undervisning av
elever i högstadiet och gymnasiet. Låg kostnad. Telefon
0723-843848.

Boka din privatannons på webben!

GRATIS
www.tidningen.se
Det går även att maila till
familj@tidningen.se

Lösningen v33
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
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ELDFÄNGD
KEJSARE
KAN MAN
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Ett varmt tack till berörd
personal på Solängens
äldreboende 57, vån 5.

TRYCKA
TILL
BESKREV
MY LADY

F

BOTTENSYSSLA
TECKNAD
MUS

Välkommen Felicia
vårt tredje barnbarn född
8/6-2017. Grattis till
föräldrarna Zara och Marcus.
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På vår familjesida
har vi möjlighet att ta emot
begravnings-, tack- samt
minnesannonser.
21 juni kom vår efterlängtade
prins Oliver. Hela 3905 g tung
och 50 lång har han fångat
våra hjärtan. Välkommen
till världen hjärtat önskar
mamma, pappa & storasystrarna Ida & Emilia.
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Samtliga dessa annonser
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begravningsbyråer.
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ÄR BLÅAKTIGT
EN RIKTIG
RÖRA

ÄR
FLYKTIGT
BALJFRUKT

VISA PÅ
BRISTER

ORKAR PÅ
ETT VIS
FÖR LIVSMEDEL

BLIR
KNUFFAD
TYDLIG
ANTYDAN

SES MED
BANAN
CAESARS
JAG KOM

SÄTTS I
HÅLOR
ÄGANDEFORM

VISAR OM SÄTTER
DET ÄR
GULD SOM FARSTU
GLIMMAR UTANPÅ
GÅR FRAM
OCH
TILLBAKA
UTDRAGET

LEVIN OCH
ARMÉ
SÄDESBUNT
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TAR BORT
OÖNSKAT
GER PERSPEKTIV

MARSMÄNNISKA

Vad händer?

T ipsa oss!
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lonk! Det smäller till i hela bilen när ettans växel
åker i den sekventiella växellådan. Tio sekunder
kvar till start. Anti-lag systemet slås på och bilen
förvandlas till ett riktigt monster som bara vill iväg. Jag
räknar ned. 5-4-3-2-1-Kör! Vi drar i väg och man sitter som
klistrad emot stolens ryggstöd. Några minuter av konstant
tjattrande från min sida samtidigt som dåren bredvid mig
i bilen ska försöka köra så fort det bara går på den snabba
och smala grusvägen. Låter kanske dumdristigt men det är
faktiskt helt underbart!
Mitt nothäfte är fyllt med egenskrivna siffror, bokstäver
och tecken som för den oinsatte förmodligen mest skulle
likna hieroglyfer. Men för mig är det ett av arbetsredskapen under ett rally och det allra viktigaste vi har för att
kunna köra så fort som möjligt på specialsträckorna. Dessa
koder och förkortningar är en detaljerad beskrivning av
vägen vi åker på som jag läser upp för föraren, lugnt, tydligt
och med perfekt timing ungefär två svängar i förväg. På
så sätt kan han måla upp en bild av vad som komma skall
några hundra meter framför och därmed veta på vilket sätt
han ska framföra bilen. Det är teamwork på hög nivå och
känslan som uppstår när allt klaffar till hundra procent,
den är svår att beskriva.
Jag får ofta frågan om jag inte är rädd? Det är jag inte, i
så fall skulle det inte gå att hålla på. Däremot måste man
ha respekt för farten. Det gäller att vara hundra procent
fokuserad hela tiden då ett litet misstag kan få stora konsekvenser. Förtroende och tillit är a och o mellan en förare
och co-driver i rally. Jag litar på honom att han inte ska åka
av vägen och han litar på mig att jag inte ska läsa noterna så
att han åker av vägen. På ett sätt kan man säga att vi lägger
våra liv i varandras händer.
Samtidigt som vi korsar mållinjen och jag trycker av
stoppuret efter dessa adrenalinfyllda minuter börjar nästa
del i arbetet som co-driver. Att se till så vi tar oss korrekt
väg till nästa specialsträcka och att vi är där vid exakt rätt
klockslag. Varje transportsträcka och serviceuppehåll är
tidsbegränsad och det är ett ständigt sneglande på klockan
samtidigt som föraren ska matas med de senaste resultaten
och få i sig energi för att orka hålla humör och koncentration uppe under hela dagen.
Efter ett par mil på landsvägen svänger vi av och in på
en ny grusväg. En normalt ganska öde väg men denna
dagen byts tystnaden mot ett gäng rallybilar köandes en
bit före starten på sträckan. Man känner en härlig doft av
racebränsle blandat med varma däck och bromsar. Vi byter
några snabba ord med konkurrenterna innan jag kollar så
att lufttrycket i däcken är bra. Innan jag hoppar in i bilen
igen måste jag göra den obligatoriska ”nervös kissen” i
dikeskanten.
Motorsporten är nästan lite som en drog, när man väl
fastnat där är det väldigt svårt att ta sig ur. Steve McQueen
hade en väldigt bra replik i filmen LeMans från 1971:
“Racing is life, anything that happens before or after is just
life”.
Vi rullar in genom tidskontrollen och fram till startlinjen. Om en minut bär det iväg igen!

Andreas Johansson

e

redaktion@tidningen.s

Co-driver, Mattias Adielsson Motorsport

fonus.se

Personlig begravning
När en person dör förändras allt. Mitt i en omtumlande tid ställs du
inför många val och beslut. Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir
ett personligt avsked och ett fint minne.

FYR PÅ KÖPET!

Flygfältsgatan 25 | Torslanda | 031 85 98 03

Handlar ni ordinarie produkter till ett värde av minst
20 000 kr ingår en populär trädgårdsfyr ifrån Heavy Art
till ett värde av 3550 kr.
Entreprenadv. 1, Göteborg. Tel: 031–55 92 00. Öppettider: www.gardajohan.se
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Heléne avtackas efter sju år
Efter sju år som präst
i Torslanda-Björlanda
församling slutar nu
Heléne Enarsson.
– Det har varit
spännande år med en
tid av många förändringar.
Björlanda kyrka var fylld
med både unga och gamla
som ville delta vid avtackningen av Heléne Enarsson. Det var ett gripande
farväl eller snarare tack för
den här tiden och förhoppning om att det ska gå bra
för hela familjen.
Heléne Enarsson efterträdde Leif Eliasson som
var kyrkoherde i Björlanda
församling. När Heléne
började för sju år sedan gick

Torslanda och Björlanda
församlingar precis ihop
som en församling. Då
planerades det även för
en tredje kyrka - Amhults
kyrka som invigdes första
advent 2014.
– Nu behöver jag gå
vidare. Det har varit intensiva år och det har tagit ut
sin rätt. Nu är det dags för
andra personer att ta över.
För hennes familj blir
det en stor förändring.
– Från lägenhet i Lilleby
till hus i Falkenberg. Sonen
börjar högstadiet där. Jag
kommer att börja arbeta
i Vessige-Okome församling, Falkenbergs pastorat.
Nästa år kommer jag även
att vara en av prästerna på
Åh stiftsgård, för konfirmationsläsning
under
sommaren.

Loppis på Hembygdsgården

I kyrkan avtackas Heléne Enarsson av kyrkorådets ordförande
Gunilla Eriksson och kyrkoherde Mats-Ola Nylén.

– Det är en glädje att ha
haft förmånen att träffa och
lära känna så många fina
människor.

PIA MAGNUSSON

Sommar och sol

I helgen var det loppis i Björlanda-Torslanda hembygdsförening. Förutom att fynda bland alla prylar kunde den som
ville fika hembakat samt Lysekakor med pålägg.
Tallrikar, bestick och andra hushållsartiklar som blev
över skänkte föreningen till jagvilldelamedmig.se som ser
till att saker portioneras ut till dem som flyttar till egna
lägenheter från Lilleby camping. Resten av sakerna fick
Vännplatsen förutom vissa saker som får ligga kvar till nästa
års loppis.

Sommaren är visserligen kort
och den mesta delen regnar
bort men än är den inte över.

PIA MAGNUSSON

Owe Gissleholm skickar denna härliga
bild för att påminna oss alla om att
sommaren inte är över ännu, fastän
de flesta barnen har börjat skolan och
semestrarna är över för denna gång.
– Vi har ju många fina dagar
kvar innan det blir höst och ruskigt,
påpekar han.
Ove tog den sköna bilden i fredags
kväll (25/8) från Klarviksbadet på
Björkö. Bilden är tagen rakt västerut
och till vänster skymtars Burö och på
höger sida Hyppelns kalv.
– Tänkte det kunde var en fin bild
att publicera i tidningen, så vi inte
glömmer av hur fint det kan vara här
på västkusten.

BILSEMESTER MED
Som läsare av Torslanda Tidningen får du detta speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden Torslanda vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Svensk skärgårdsidyll
2 nätter i höst 1.599:-

Typsnitt: Berthold Akzidenz Grotesk Bold
Pantone 287 C1
CMYK 100, 68, 0, 12
RGB 38, 65, 123

CONNY ÅQUIST

!
DETTA HÄNDER PÅ VINGEN
vecka 35

Nu har Kulturhuset öppet ordinarie tider.
Bion öppnar den 1 september. Välkomna!
MÅNDAG TILL TORSDAG

11:00-14:00 Mötesplats Amhult, Amhults kyrka
Sopplunch och kafé, kyrksalen och lekrummet står öppet.
ONSDAG 30 AUGUSTI

19:00 Veckomässa, Björlanda kyrka
SÖNDAG 3 SEPTEMBER 12 sönd e trefaldighet - frihet i Kristus

11:00 Gudstjänst, Björlanda kyrka

Dopkalas och utdelning av biblar till 5-åringar.

11:00 Mässa, Torslanda kyrka

Torslanda sångkör. Öppen kör för alla åldrar, kom till kyrkan kl 9.30
och sjung i gudstjänsten

16:00 Livsnära gudstjänst, Amhults kyrka
TISDAG 5 SEPTEMBER

11:00 Toner från en källa, Torslanda församlingshem
Susanne Rikner och Rose-Marie Svensson, texter och musik.

11.00 Kaffe och prat, Björlanda församlingshem
Vi delar minnen från Björlanda.

12.00 Middagsbön och guidning, Amults kyrka
Efter middagsbönen är det guidning av kyrkan.

18:00 Valdebatt inför kyrkovalet, Amhult kyrka

Debattkväll med presentation av kandidaterna till kyrkofullmäktige
i Torslanda-Björlanda församling. Se även separat annons

www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda

BIO

1/9 KL. 19 THE SQUARE
Cannes vinnare Även 3/9 kl. 17.

3/9 KL. 14 BILAR Även 10/9 kl. 14.
6/9 KL. 19 SUPERSWEDE
- RONNIE PETTERSSON
Även 13/9 kl. 13.

8/9 KL. 19 BORG Även 10/9 kl. 19.
TEATER

16/9 KL. 11 BARNTEATER Cirkus Saga.
MUSIK

9/9 KL. 14
INSTANT SWING
KOMMANDE

15-17/9 KONSTRUNDAN
ABBA TRIBUTE KOMMER TILLBAKA I HÖST!
21/10 MARIGOLD JAZZ • 18/11 KVILLE QUARTET
9/12 VISOR AV BARBRO HÖRBERG

AMHULTS TORG
TEL 92 45 45
CAFÉ PÅ 2:A VÅN
ÖPPET KL. 10-19
Komplett program
se vår hemsida.
WWW.VINGEN .SE

Skepparholmen HHHH
vid Hasseludden
Som en oas ligger Skepparholmen
fridfullt och rogivande placerat
på Hasseludden i Stockholms
skärgård, mellan fjärden Saltsjön
på ena sidan och Kvarnsjön på
den andra. Hela hotellet är
genomsyrat med rekreation och
lugn med naturen och havet
som närmsta grannar. För att
inte glömma panoramavyn över
vattnet i wellnessområdets uppvärmda utomhus infinitypool
och närheten till Stockholms alla
stora sevärdheter. Shoppa t.ex.
på NK, besök Gamla Stans (16
km) mysiga caféatmosfär, uppleva nöjesparken Gröna Lund
samt Junibacken eller Skansen.
Teknisk arrangör:
Beställ nu på

Pris per person i dubbelrum

2.349:-

Pris utan reskod 2.499:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x kaffe och kaka
• 2 x 2-rätters middag
med sjöutsikt
• Rabatt på entré till
wellness
Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ priset.
Extrasäng från 15 år 1.749:-.

Ankomst: Måndag till
torsdag i perioderna 2-27/6
och 7-24/8 2017.

Expeditionsavgift 99:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Avbeställningsskydd kan köpas till.
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:

www.happydays.nu Torslanda
eller ring 020 79 33 84 Öppet vardagar kl. 8-17.
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Hönö Hackers på robottävling i Japan
I slutet av juli reste Hönö
Hackers till Nagoya i Japan
för att tävla i programmering och robotkonstruktion.
Föreningen hade med sig
de två lagen GT Star och
Robotmasters, som tävlade i
olika grenar.
Tävlingarna
arrangeras av Robocup federation och går av stapeln i olika
länder varje år. I år var det 20-års
jubileum för tävlingen och med
anledning av detta placerades den
i ursprungslandet, Japan. Robocup
erbjuder många tävlingsgrenar i
olika åldersklasser. Syftet är att
konstruera robotar för fredliga
syften, där människor kan dra
nytta av modern teknik. Tävlingen lockade i år fler än 3500 deltagare och utställare från universitet,
skolor, föreningar och företag från
hela världen.
HÖNÖ/JAPAN

GT Star-laget
GT Star består av de trettonåriga
tjejerna Tyra Johansson och Gloria
Torgeby från Öckerö. De deltog i
en gren som heter On stage, där
man har fem minuter på sig att
uppträda inför publik på en scen
tillsammans med egenkonstruerade robotar. Uppträdandet kan
bestå av teater, dans eller annat
konstnärlig uppvisning. En jury
bedömer hur väl robotarna interagerar med människorna på scenen.
Juryn bedömer även robotarnas
konstruktion, program och hur
sensorerna används. Varje lag får
även fem minuter på sig att göra
en teknisk presentation av sitt
arbete med robotarna. Detta sker
på engelska inför publik och jury.
Detta moment genererar hela 40
procent av totalpoängen varför
det är viktigt att planera sina
fem minuter på scenen noggrant.
Slutligen sker en teknisk intervju utan publik. Detta moment
finns främst till för att kontrollera
att deltagarna verkligen kan sina
grejer och inte fått otillåten hjälp
från andra. Juryn får även chans
att ställa frågor kring hur arbetet
gått. Men, tyvärr räckte inte tjejernas arbete till någon medalj men
de gjorde gott ifrån sig och presterade över medel på den tekniska
presentationen.
När lagen tävlat färdigt återstår
en annan gren som heter Super
team. Här ska man tillsammans
med ett eller två lag från att annat
land klara en utmaning som kräver
samarbete, ny programmering och
i vissa fall ombyggnad av befintliga robotar. GT Star fick samarbeta med fyra killar från USA och
uppdraget var att programmera
robotar som lekte ”jage” på scenen.
Killaget hette Robotmasters
Laget Robotmasters består av
Carl Odqvist (14 år) och Theodor
Rolfsgård Wallér (15år), båda
från Hönö. Robotmasters tävlar i
en gren som heter Rescue Maze.
Själva grenen skall simulera
ett katastrofområde som är för
farligt för människor att gå in
i. Roboten, som skall ta sig in
i labyrinten, måste vara helt
autonom så den får inte fjärrstyras

I slutet av juli reste två lag från föreningen Hönö Hackers till Nagoya i Japan för att tävla i programmering och robotkonstruktion.

på något vis. Roboten skall själv
hitta runt i labyrinten och kunna
hitta tillbaka och stanna där den
började. Väl inne i labyrinten skall
den identifiera ”människor” som
antingen representerar av ett litet
värmeelement som är 38 grader
eller visuella bokstäver som visar
U, H eller S. När roboten hittat
någon av dessa fyra skall den
beroende på vad den hittat blinka
och släppa ett eller två ”medikit”
till offret. Inne i labyrinten skall
roboten även kunna ta sig upp
och ner för en 20 gradig lutande
backe och kunna ta sig över eller
runt diverse ”bråte” i form av upp
till 2 centimeter höga hinder,
till exempel tegelstenar, som står
i vägen. Sammanlagt görs tio
ronder där de två sämsta resultaten räkas bort. I denna klass är
åldersgränsen 19 år och Hönökillarna utgjorde det yngsta laget
som representerade en nation
i tävlingen. Lagen har tillgång
till testbanor och plats att sitta
och programmera och utveckla
roboten 12 timmar om dagen
(08:00 – 20:00) medan tävlingen
pågår, något som killarna utnyttjade till fullo. Första dagen gjordes
fyra körningar, andra dagen
fyra körningar och tredje dagen
två körningar. När poängen var
ihopräknade slutade robotmasters
på 16:e plats av 23.
Superteam med Kina
Under andra dagen sker en
lottning till tävling nummer två.
I den skall två nationer med olika
modersmål tävla tillsammans,
detta kallas super team. Reglerna
för vad tävlingen går ut på får

Theodor Rolfsgård Wallér från
Hönö kom på en tredjeplats i
tävlingen Super team tillsammans
med lagkamraten Carl Odqvist och
ett kinesiskt lag.

dock lagen inte reda på förrän
efter sista körningen är gjord den
tredje dagen. När killarna väl
får reda på vad de skall göra, har
de från klockan 12:00 till 09:00
nästa dag på sig att tillsammans
med det andra laget lösa problemet. I år var robotarna avskilda
från varandra i var sin egen
labyrint. Sedan skulle robotarna
kommunicera med varandra för
att lösa problem i sin egen labyrint
med hjälp av information som
fanns i den andra labyrinten. Så
på 21 timmar skall det sättas ihop
en ny robot, som ska programmeras, testas och dessutom behövs
lite sömn – prioriteringarna
brukar vara i den ordningen.
Sverige och Kina hamnade i
samma lag, ett Kina som slutade på 17:e plats i den nationella

Tyra Johansson och Gloria Torgeby från Öckerö deltog i grenen On stage,
där man har fem minuter på sig att uppträda tillsammans med egenkonstruerade robotar.

tävlingen. Den fjärde dagen
gjordes två körningar, där bästa
resultatet räknades. Samarbetet
funkade toppen och det syntes på
resultatet. Sverige och Kina tog
tredjeplatsen! Trots att killarna
har jobbat nästan 50 timmar på
fyra dagar kan de inte sluta le när
tävlingen är över.
Besökte Tokyo
Efter tävlingarna i Nagoya
passade föreningen på att åka
några dagar till Tokyo. Där hann
gänget med besök på tempelområdet Kamakurra, samurajmuseum, kejserliga palatset, elektronikkvarteret Akhiabara och
det berömda övergångsstället i
Shibuya. Förutom all spännande
mat, karaoke och andra upplevelser i den myllrande storstaden fick

man även känna på subtropiska
skyfall och jordskalv.
ERIK JOHANSSON OCH
CONNY ÅQUIST

Fakta
Hönö Hackers är en ideell förening som drivs av Odd Wallér och
Erik Johansson. Medlemmarna
träffas en kväll per vecka och
utbyter idéer, övar programmering, bygger robotar, och grejar
med elektronik. Föreningen ordnar
minst ett LAN/Hackathon per år,
då man kopplar ihop sina datorer
och spelar, löder, tävlar i programmering och umgås under ett dygn.
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Mattias Adielsson
körde SM-deltävling
Den femte deltävlingen
i årets Rally-SM har
körts. Tävlingen Kolsvarundan hade start och
mål i Köping och dit
begav sig Team Adielsson. Ett bra beslut
skulle det visa sig.
Mattias Adielsson kom till
start med Andreas Johansson som kartläsare.
– Vi kommer att åka med
min nya Mitsubishi EVO.
En helt oprövad bil för mig
i tävlingssammanhang men
det ska bli riktigt roligt att
få mäta sig mot de bästa i
Sverige igen, säger Mattias
Adielsson i ett uttalande
dagarna innan start.
Kolsvarundan startade
på fredagen från torget i
Köping. Under kvällen
kördes tre specialsträckor
och tävlingen avslutades på
lördagen med ytterligare sex
specialsträckor.
Tillsammans mäter dessa specialsträckor 11 mil.
– Jag vet inte riktigt hur
bilen står sig mot de övriga,
men vi ska ha roligt och
köra så fort vi kan. Det
ska bli skönt att få köra en
grustävling igen, vi har mest
åkt asfalt i år och känner att
det är dags att hitta känslan
på grus också.
Teamet är nöjda med året
så här långt. Seger i både
Östersund och i SM-veckan
är mer än vad de förväntat sig.
– Vi får se hur farten
räcker men vi ska självklart
göra vårt bästa. Köping
brukar alltid bjuda på bra
tävlingar och häftiga vägar
så det kommer att bli fränt,
säger Mattias Adielsson.
Tuff fajt
Tävlingen bjöd på en
riktigt tuff fajt. Tyvärr

Mattias Adielsson tog
tillsammans med sin
kartläsare Andreas
Johansson andraplatsen
i årets femte deltävling av
Rally-SM, som i helgen
avgjorts i skogarna runt
Köping.

Zenithcupen, det är 3000 spelare, 1000 föräldrar och 400 funktionärer!

FOTO: MATTIAS ADIELSSON
MOTORSPORT

räckte det inte hela vägen
för västkustteamet. Efter
11 mils körning saknades
fyra sekunder för att ta
hem segern. Fajten mellan
segraren, Tobias Johansson,
och tvåan, Mattias Adielsson, pågick under hela
tävlingen. Johansson lyckades sätta en riktigt bra tid
på lördagens första sträcka
och sedan jagade Adielsson
honom hela dagen. Trots att
Mattias och Andreas vann
fem av de nio specialsträckorna saknades några futtiga
sekunder.
– Vi är ändå riktigt
nöjda, allt har fungerat bra.
Jag har verkligen försök
göra mitt bästa och farten
finns där. Det är otroligt
inspirerande när vi får en
sådan här fajt ända in i mål,
man önskar att tävlingen
skulle fortsätta ytterligare
en dag. Nu får vi analysera
tävlingen och se om det

FOTO: PIA MAGNUSSON.

Zenithcupen
går att hitta ännu mera fart
till nästa tävling. Det har
varit ganska svårt i dag när
det började med kraftigt
regn som sedan övergick
till strålande väder, fästet
skiftar så mycket då och det
gäller att anpassa sig efter
förutsättningar som hela
tiden ändras, sammanfattar
Mattias Adielsson teamets
insats i Kolsvarundan. En
Mattias som redan längtar
efter revansch.
Chans på medalj
Nu ligger teamet på fjärdeplats i SM och trots två
missade deltävlingar finns
ändå chansen att avancera.
Teoretiskt existerar till och
med chansen att ta medalj,
kanske även guld.
CONNY ÅQUIST

Större än någonsin
Näst efter Gothia Cup är Zenithcupen landets största fotbollstillställning för unga och denna, den 17:e
gången svällde allt ut över brädden.
Årets cup blev större än stor. Flera tusen
knattar plus föräldrar kom för att njuta av
gott väder och massor av fotboll.
– Första gången vi nådde över 3000 deltagare, säger cupansvarige Daniel Norlander.
Därtill, påpekar han, kom 1000 föräldrar
samt nästan 400 funktionärer från den egna
klubben. De allra flesta deltagarna kom
från Västsverige, framförallt Göteborgsområdet men exempelvis även från Halland,
Skaratrakten och så vidare.
Alla får spela
Zenithcupen vänder sig till flickor och
pojkar i åldrarna 7 till 12 år och körs efter
Fotbollsförbundets nya riktlinjer. Dessa går
ut på att barn upp till 12-årsåldern inte ska

tävla i cup-sammanhang. Upplägget gör att
alla får spela lika mycket. Fyra-fem matcher
hinns med utan att någon behöver känna
stress då samtliga matcher är lika viktiga.
Medveten satsning
För ett antal år sedan gjorde klubben en
offensiv satsning för att få många deltagare
och nu har de alltså hamnat på denna höga
nivå.
– Kul för vår lilla förening. Roligt också
att så många frivilliga och lokala sponsorer
ställer upp och hjälper till, tycker Daniel,
vars drivkraft är att sätta Zenith på kartan
och att tillsammans med ideella krafter
genomföra en cup av denna storlek.
Att få ihop en tillställning av denna
dignitet är ingen sinekur, det gäller att ha
en bra planering så att allt flyter på. Redan
i december börjar därför planeringen för
Zenithcupen 2018.
CONNY ÅQUIST

Fullspäckat temanummer med tips och idéer
för en roligare och enklare seniortillvaro.

TEMA

Vecka 36, den 6 september.

Senior

6/9

Boka din annons redan idag!
Kontakta din säljare eller ring oss på 031-92 45 86.
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Friidrott

Nya framgångar för IF Kville
Sju medaljer gick till
Kville när Ungdoms-SM
i friidrott hölls i Falun.
– Efter ett mycket
framgångsrikt
USM
inomhus gick det knappast
att tro att det gick att
överträffa den tävlingen.
Men ack vad fel man kan
ha, säger Robert Vulin,
tränare för 01-gruppen.
Från
tre
medaljer
inomhus till sju medaljer
utomhus, blir detta USM:et
det bästa någonsin för IF
Kville. Totalt tog Kville
20 placeringar bland de 8
bästa.
Medaljskörd som
hette duga
Fördelningen av medaljer blev: 1 guld, 3 silver
och 3 brons, där Arvid
Mägi Theorin (P16) tog
guld i diskus och silver
i kula, Amrullah Stanikzai (P15) tog silver på

1500 m hinder och knep
en bronsmedalj på 300 m
häck. Hilda Gildén (F16 )
hoppade till sig ett silver i
höjd och övriga bronsmedaljer togs av Philip Ryding
(P16) i höjd och Fredrik
Grund (P15) i spjut.
Dessutom kom Jesper
Nordström (P15) fyra på
300 m häck och Gustav
Tartu (P15) blev femma i
tresteg.
– Sammanfattar vi
helgen hade vi 35 starter
och det slogs 19 nya personliga rekord. Ett fantastiskt
facit av våra duktiga aktiva,
säger Olof Ryding, tränare
för 01-gruppen. Dessutom har Kville flera aktiva
på hemmaplan. Dessa
kommer säkert att vara
med på kommande mästerskap, så framtiden ser ljus
ut för klubben.

– Dessa framgångar skapar intresse och
inspiration
för
övriga
träningsgrupper,
menar
Toomas Tartu, tränare för
02-gruppen. Vi har många
som vill börja med friidrott
och vi hoppas att vi snart
får en ny utomhusarena
i Björlanda.
För
övrigt
deltog
även
Alfrida
Kilvik,
Sofia Overgaard, Tom
Berensson, Alma Svanberg,
Emilia Lönnqvist, Emil
Bengtsson samt Erik Isaksson under USM.
TOOMAS TARTU OCH
CONNY ÅQUIST

Vill växa
Ambitionen är att växa
ytterligare.

FRITIDS

Arvid Mägi Theorin, från IF Kville blev guldmedaljör i diskus P16. Arvid är en av Sveriges största
talanger inom kast och kommer att delta i Ungdomsfinnkampen i friidrott.

Höstens alla aktiviteter
-massor att välja mellan!
Torslanda Tennisklubb

TENNIS
FÖR ALLA!
Idrottsträning och träning för barn i alla åldrar!
BOLLEKIS, FÖR BARN 4-5 ÅR

Lördagar kl. 08.15-09.00
Barnen tränar motorik, koordination
och tennis.

VUXENTENNIS

Träning för vuxna i grupp.

VETERANTENNIS

Aldrig för gammal tör tennis!

Öppet hus!
Prova bollekis och minitennis
Lördagen den 2 september kl. 10.
För barn födda 2010-2013.

MINITENNIS, FÖR BARN 6-8 ÅR
Lördagar kl. 09.00-10.00
Grunderna i tennis, samt
koordination och motorik.

TENNISSKOLA 8 ÅR -

Kurserna syftar till att vara allmänt
förberedande för barnets idrottande.

Vi bjuder alla föräldrar på fika!
Anmälan till samtliga aktiviteter kan göras på www.torslandatk.se
För info ring: Daniel Kumlin 0702-31 76 96, daniel@torslandatk.se eller Tony Nordin 0705-88 42 85, tony@torslandatk.se

Torslanda Tennisklubb, G:a Hjuviksvägen 1 • Tel: 56 12 12 • www.torslandatk.se • klubben@torslandatk.se
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Fotboll

Rekordsnabbt mål i segermatch mot Höganäs
I andra hemmamatchen i rad
lyckades TIK i drabbningen
mot Höganäs BK i lördags
göra ett riktigt tidigt mål.
Slutresultatet blev 4-3.
Det hade bara gått runt tio
sekunder innan bollen låg i nät.
I den förra hemmamatchen mot
Tenhult tog det en halv minut.
Förspelet till det rekordsnabba
målet var en för lös tillbakapassning till höganäsmålvakten och
då hann TIK:s Hardi Kalkali
emellan och kunde via ett hopslag
slå in bollen. Efter den chockstarten kom Höganäs snabbt tillbaka
med ett farligt anfall i sjunde
minuten. Spelet var jämnt fördelat. Gästerna hade även nästa

GLÄDJE OCH RÖRELSE PÅ IS
Välkomna till

chans via ett bra inlägg. TIK kom
inte riktigt igång med ett vägvinnande spel och passningarna
stämde rätt dåligt. Efter en kvart
fick TIK en frispark, som blev
halvfarlig, och minuten efteråt
fick Andreas Jernarp utrymme för
sitt första skott som smet utanför
målet. TIK hade nu utjämnat
spelet och chanserna växlade. I
23:e minuten kom så kvitteringen till 1-1. Upprinnelsen var en
TIK-miss på mittfältet vilket gav
Höganäs möjlighet till ett snabbt
anfall och Kastriot Sogojeva
kunde avsluta med ett rappt skott
i ena hörnet. Bara tre minuter
senare återtog TIK ledningen
på ett bra anlagt anfall. Nima
Kadivar mötte perfekt ett inlägg
och tryckte säkert in bollen. Spelet

Göteborgs
Konståkningsklubb

Skridskoskolan
hos Göteborgs Konståkningsklubb Singel

Höstterminen 2017 vecka 38-50

Anmälan kan göras till en eller två tider i veckan

Tis 15.15-16.05, Slottsskogsrinken
Lör 09.15-10.05, Slottsskogsrinken
Lör 10.15-11.05, Slottsskogsrinken

För mer info och anmälan
www.gkk.se

www.bulycke.com

BÖRJA RIDA?
Nybörjare eller van ryttare, vi är
ridskolan där alla är välkomna!

böljade fram och tillbaka med
lätt övervikt för Höganäs. I den
39:e minuten kvitterade gästerna. TIK-försvaret blev stillastående och det öppnade för Niklas
Hermansson, som slog in 2-2
målet, sedan Andreas Bertilsson
kommit ur spel. Sista minuterna
av halvleken gick till Höganäs
som pressade på med två hörnor.
Siffrorna stod sig halvleken ut.
Det blev Höganäs som skapade
den första farliga chansen efter
fyra minuter in på andra halvlek.
TIK hade svårt att komma igång
med ett par farliga felpassningar på kontot. Så hände det som
många väntat på. Andreas Jernarp
fick till en ordentlig fullträff i
53:e minuten och bollen seglade med kraft in i nätmaskorna.

Bägge lagen skapade chanser
men Höganäs de farligaste och
TIK-spelet darrade lite här.
Framförallt i 67:e var kvitteringen
nära men TIK skulle slå till igen.
Vem om inte Andreas Jernarp
som, med ett hårt och välriktat
skott, utökade till 4-2 i den 69:e
spelminuten. Bara två minuter
senare blev Andreas utvisad när
han fick sitt andra gula kort.
Höganäs gick nu för reducering
men skapade ingen vass chans.
Man fick Marcus Eriksson frilägesutvisad i den 85:e minuten. I
samma minut var Höganäs farligt
framme och hade nätkänning.
TIK fick ett par kontringschanser mot slutet av matchen och
Höganäs tillskansade sig ett par
hörnor.

NY KURSSTART V 36

Yoga i Torslanda
Terminskurser från
nybörjare till avancerad nivå
Yoga enligt Iyengarmetoden
info@yogasana.nu • www.yogasana.nu • Gamla Flygplatsv. 18 • Tel. 0764-27 59 39

VISSA FRÅGOR HAR
INGA ENKLA SVAR.
Varje dag blir vi kontaktade av ensamma och utsatta
unga som vill att någon vuxen tar dem på allvar.
Smsa bris50 till 729 09 så ger du 50 kronor
och hjälper oss att fortsätta svara.

Vi är en brasiliansk Jiu-Jitsuklubb med bred erfarenhet av
att undervisa barn och vuxna
sedan mer än 25 år tillbaka.
Vårt fokus är att bygga en bra
BJJ-utövare men också en bra
person både på och utanför
mattan vad gäller värderingar,
disciplin och respekt.
Vi ser vikten av att alla våra
nybörjare ska ha en rolig
och bra upplevelse vid varje
lektion och fördelarna med

att de utvecklas både fysiskt
och mentalt. För att inte tala
om det självförtroende de får
med att känna till grunderna i
självförsvar!
Vi är tillgängliga för seminarier, workshops och kurser
för skolor, företag och privata
organisationer
Välkommen till Torslanda
Kampsportcenter!

Blåljuspersonal
Vi vill visa vårt stöd för poliser, brandmän och
ambulanssjukvårare och erbjuder däför

Andvägen 16, Hönö
kontakt ......... Lars Erik Bjuhr
tel ..................... 031-967031
e-post.. le.bjuhr@telia.com
hemsida.......... www.osf.se

mehr-tkd.se

TAEKWONDO
FLEXIBILITET STYRKA KONDITION
Kom och träna!

Lär dig självförsvar!

Terminen har startat.
Provträna gratis!

på teminsavgifterna för dem och deras familjer.

Tisdag & torsdag
kl. 17.00 - 18.00

Tel. 0737-83 69 26 • www.torslandakampsportcenter.se

Hela familjen tränar tillsammans!
Älvegårdens förskola

20% rabatt

www.torslandatkd.se
Vi tränar på Torslandaskolan F-5

Tisdagar och onsdagar
kl.18:00 - 20:00

Terminen har startat!

YOGUI BJJ & YOGUI BJJ Kids

Säsongen har börjat!
Är du intresserad?
Välkommen att kontakta oss.

Tjejer och killar mellan 6-85 år

2014-06-25 12:30

Välkommen till

Vi storsatsar och startar tre nya grupper:
7-10 år, 11-13 år & Fighterskolan 14 och uppåt
Vuxna är välkomna att träna med sina barn.

ÖCKERÖ SKYTTEFÖRENING

- en sport för alla!

YOGASANA

BULYCKE RYTTARFÖRENING
Bulycke Gård 25 • tel 031-56 09 73
ridskola@bulycke.com • www.bulycke.com

En allsidig kampsport som utvecklar
kondition, smidighet, styrka,
balans och kroppskontroll.

JANNE RYDEHN

Skytte

Yoga för män • Senioryoga

Bris_plugg_123x90_alla färger.indd 1

På sen stopptid kom så en
reducering för gästerna till 4-3.
Målskytt blev Niklas Hermansson
som kunde nå en boll som gick
igenom TIK-försvaret och sätta
den i nät.
Kommande match för TIK
spelas borta mot Eskilsminne
nästa helg.
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Sommarhälsningar från Nanny
Det är nu över två år sedan
Liv och Magnus Bryngelsson lämnade Göteborg i maj
2015. Vi har sedan dess varit
ute på vår så kallade ”Längesegling” med vår Rasmus
35:a.
Sist vi hördes av låg vi ankrade på
den bedårande lilla colombianska
ön San Andres, ost om Nicaragua.
Planen då var att segla mot Kuba
och uppleva den mytomspunna ön i
en månad ungefär. Nu blev det inte
så. Vädret ville helt enkelt inte och
motvinden blev oss övermäktig.
Vi hade några vänner som låg
ankrade med oss på San Andres. De
hade haft oturen att få ett mastbrott
och skulle nu gå för motor upp mot
Jamaica för att sedan ta sig mot
Kuba och Florida. Där skulle de
sätta båten på ett fraktfartyg hem
till Europa. När det öppnade sig ett
väderfönster mot Jamaica bestämde
vi oss för att hänga på dem trots att
vi missade grannön Providencia.
Att våra vänner inte hade några
segel utan bara var beroende av sin
motor gjorde dem väldigt utsatta
och vi kände att vi väldigt gärna
ville följa med dem, som en extra
säkerhet.
I området norr om San Andres
hade det dessutom varit en hel del
riktigt allvarliga piratattacker mot
seglare bara veckorna innan så vi
körde efter mottot – två båtar är
bättre än en ensam. Sedan ville vi
ju väldigt gärna komma till Jamaica
också, därför tyckte vi inte det var
något att tveka på.
Väderprognosen var hyfsad
och vi hoppades att vi, trots att de
förhärskande vindarna här var av
typen ”mitt i näsan”, skulle kunna
få en behaglig segling de fem
dygnen som resan beräknades ta.
Som tur var lyste alla pirater med
sin frånvaro men det var värre med
vädret.
Det blev en riktigt tuff översegling. Faktiskt den tuffaste vi gjort
sedan vi lämnade Sverige i maj
2015. Vi var bra trötta när vi efter
fem dygn lade till i Montego Bay.
Våra vänner hade kommit fram
kvällen innan och låg redan ankrade i den lilla trånga viken. För att
göra en lång historia kort så måste
vi erkänna av vi faktiskt inte gillade
Jamaica. Vi gillade det inte alls. Det
var den krångligaste inklareringen
vi gjort. Extremt dyrt överallt!
Marinan ville bland annat ha 10
USD per person och dag för att
använda deras jollebrygga.
Varje dag kom det tre till fyra
kryssningsskepp in i viken. Totalt
tar tydligen ön Jamaica emot upp
mot 20 kryssningsskepp per dag.
Det är massor av dollar som rullar
in i landet och prisnivån blir efter
det, samtidigt som fattigdomen
var enorm. Vi sågs som vandrande
penningpåsar och blev väldigt
otrevligt bemötta, precis överallt.
Det blev något av en chock för oss,
för det hade vi inte räknat med.
Även om vi är seglare på en väldigt
snål budget så har vi på de allra
flesta ställen blivit bemötta så som
vi bemöter andra – med ett leende
och glatt humör. Visst log de mot
oss, men ingen log med ögonen och
allt handlade bara om pengar och
åter pengar.

Trots detta hyrde vi bil och fick
se lite av ön tillsammans med våra
vänner. Vi fick i alla fall uppleva live-reggae och den konstiga
känslan av att konstant bli erbjudna att köpa olika sorter av exotisk
tobak. Trots att vi blev försäkrade
om att det var fullt lagligt att röka
dessa saker på Jamaica så tackade vi
vänligt, men bestämt, nej!
Till Dominikanska
Republiken
Vi lämnade Jamaica efter bara ett
par dagar och ställde kosan mot
Dominikanska Republiken, istället
för att gå mot Kuba. Kuba får vänta
tills nästa år när vi ändå ska åt det
hållet. Vi hoppade efter lite tvekan
också över Haiti och det blev en
segling på cirka tre dygn.
Våra förväntningar på detta land
var rätt låga. Vi hade hört mycket
om byråkrati, mutor och kriminalitet. Men det var inte alls vår upplevelse. När vi ankrat upp i Barahona
tog det inte mer än en timme innan
vi hade fyra herrar ombord som
kom från diverse olika myndigheter. Väldigt trevliga herrar, om man
bortser från att en av dem hade en
stor pistol instoppad i byxlinningen. Under vår tid i Dominikanska
Republiken blev vi ombedda om en
muta en enda gång och det var inte
stora pengar. Vi vet att tjänstemännen tjänar väldigt dåligt, så ibland
får det helt enkelt bara vara så.
Detta var ett land som vi gillade
skarpt. Vänliga, skrattande och
genuina människor och underbar natur. Många handviftningar
och missförstånd med vår knappa
spanska men… oh, så roligt! Det
mest skrattretande var nog när vi
skulle checka ut och gå mot Puerto
Rico. Eftersom Puerto Rico tillhör
USA så hade de ålagt Dominikanska Republiken att göra en
noggrann kontroll av alla båtar
som lämnar dem med destination
Puerto Rico. Vi antar att detta har
något med knark att göra men vi
var bra förvånade när en armada
på totalt sju personer plus en hund
äntrade båten för full genomsökning och kontroll av papper. Högsta
hönset, som var civilklädd anlände
sist och förklarade myndigt att han
var kapten och det var han som
bestämde. Magnus försökte skämta
och svarade att även han var kapten
och det dessutom både i svenska
Försvarsmakten och på vår båt.
Det skämtet gick inte hem alls men
efter många papper och stämplar så
lämnade de alla med hund och allt
båten och började därefter resolut
lossa våra tampar på bryggan.
Först förstod jag inte vad de höll
på med för vi var inte riktigt klara
för avfärd och jag försökte få stopp
på dem. Men det visade sig att de
enligt regelverket var tvungna att
stå kvar på bryggan tills vi lämnade
hamnen och eftersom det var lördag
kväll och klockan drog sig mot 18
så ville de gärna åka hemåt! Det var
det inte mycket annat att göra än att
kasta loss fortare än kvickt och bege
sig mot Puerto Rico.
Kvar i veckor
När väl de mycket respektingivande
amerikanska myndigheterna gett
oss tillåtelse att komma in i landet
så blev vi kvar i Puerto Rico och US
Virgin Islands i flera veckor. Dels

så fick vi dubbla besök hemifrån
men Liv passade även på att åka
hem till Sverige en sväng för att
bota lite hemlängtan.
Favoritön blev nog trots allt
Culebra som även den, som så
många andra öar, stoltserar med
”en av världens vackraste stränder”. Här hette den Flamenco.
Efter ett snabbt stopp på ön St
Croix, så var vi sedan tillbaka
på St Martin. Det innebar att vi
gjort ett helt varv runt Karibiska havet på lite över 4000
sjömil. Det var nästan märkligt
att ankra upp i en vik där vi Barahona
på Dominikanska Republiken.
varit förut och där vi visste
hur saker och ting fungerade.
St Martin är ju franskt och vi
fullkomligt frossade i franska
ostar, baguetter och goda
rödviner. Det var något vi inte
varit bortskämda med under
de senaste månaderna!
Långsegling sliter hårt
Vi har i skrivande stund
tagit oss ännu längre söderut
och ligger nu i Le Marin på
Martinique. Eftersom det är
orkansäsong håller vi alltid
ett vakande öga på vädret.
Nanny behöver en hel del
omvårdnad så det får hon Vid en av de kvarlämnade stridsvagnarna på
Flamenco Beach på Culebra.
nu. Det sliter hårt på båten
att långsegla så det är mycket
som behöver gås igenom.
Fram tills orkansäsongen är
slut i november kommer vi
hålla oss här och ännu lite
längre söderut, på Grenada.
När vädret blir stabilare
är planen att gå norrut igen.
För nu vill vi inte skjuta
upp Kuba längre. Efter
Kuba ligger Bahamas på
önskelistan och efter det
USA:s östkust. Tanken är
att vi ska vara uppe i New
York i början av maj för
att därefter segla upp till
Newfoundland. Därifrån Grönsakshandling i Barahona .
tänker vi faktiskt gå över
till Grönland för att sedan
ta oss vägen över Island
och Färöarna hem. Men
det får det bli mer om en
annan gång. Mycket kan
hända och som vanligt är
det väder och vind som
får bestämma. Det enda
vi vet är att vi bör vara
hemma den första oktober
2018. För då ska vi börja
jobba igen!
Följ äventyret på
nätet
Vill ni följa oss och
kanske läsa lite mer så
hittar ni oss under www.
nanny166.se. Vi finns
också på Facebook där vi
heter Nanny Liv Bryngelsson Längesegling. På
YouTube finns det också
en hel del klipp från
våra upplevelser under
namnet Liv Bryngelsson.

Reagge i solnedgånen på Jamaica

.

LIV OCH MAGNUS
BRYNGELSSON

Nanny ligger i för en gångs skull i
marina vid Boca Chica för att chec
ka ut ur
Dominikanska republiken.
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Telefon & www

Listan

FOTO: PIA MAGNUSSON

– De enda telefonnumren & www adresserna du behöver!

Service
AmEko Redovisningsbyrå AB �����������������������������922435
Amhults Elektriska AB ��������������������������������� 0728-584873
www.amhultsel.se ������������������������������������������������������������������������������������������

Andalens VVS AB ��������������������������������������������0705-475894
Brandstationen, Torslanda ��������������������������������������� 920103
Eliasson & Lund Mek Verkstads AB ������������� 920210
Entrematic Group AB�����������������������������������������������010-4747041
Fixer ������������������������������������������������������������������������0704-772333
www.fixer.nu .���������������������������������������������������������������������������������������������������

Fjällmans Begravning Torslanda ���������������������920220
www.fjallmans.se �������������������������������������������������������������������������������������������

Fjällmans Juridik ����������������������������������������������������������� 3109397
www.fjallmansjuridik.se �������������������������������������������������������������������������������

Fonus Torslanda ���������������������������������������������������������������� 859803
www.fonus.se ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Gillis Edman Begravning & familjejuridik ��3554000
www.gillisedman.se ���������������������������������������������������������������������������������������

Golvbiten ����������������������������������������������������������������������� 7601046
www.golvbiten.eu �������������������������������������������������������������������������������������������

Göteborgs Lackcenter AB �����������������������������������������574760
www.gbglackcenter.se ����������������������������������������������������������������������������������

Hjuviks Glasmästeri & Rambutik �������������������920424
www.hjuviksglas.se ���������������������������������������������������������������������������������������

Hunddagiset Tusen Tassar �����������������������������������������������564940
www.hunddagisettusentassar.se ���������������������������������������������������������������

JL:s Elmontage AB ��������������������������������������������������7619020
www.jlselmontage.se ������������������������������������������������������������������������������������

Kulturhuset Vingen �������������������������������������������������������������924545
M Borg Bygg & Inredning�������������������������0704-401897
www.mborg.se ������������������������������������������������������������������������������������������������

N-son Bolagen ����������������������������������������������������������������������691910
NCW Bygg i Väst AB������������������������������������� 0707-410450
www.ncwbygg.se �������������������������������������������������������������������������������������������

Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson �������� 0705-222101
Olofssons traktorservice �������925480, 0703-327580
Pensionärsbemanning Bygg ���������������� 0763-054390
RVB redovisningsbyrån Öckerö �����������������������968490
www.rvb.se .�����������������������������������������������������������������������������������������������������

Stadsdelsförvaltningen ��������������������������������������3650000
Seaton Ekonomi & Redovisning ��������������������7606010
Sten Olofssons olje AB ������������������������������������������������������921152
Supercar bilvård i Torslanda �����������������������������632083
www.supercarbilvard.se .������������������������������������������������������������������������������

T-D bilservice ���������������������������������������������������������������920777
Teds Spräng och Stenarbeten ��������������0705-209590
Torslanda Bilservice AB fd Hydro ������������������920470
Torslanda Djurklinik ������������������������������������������������������������ 923737
Torslanda-Björlanda församlingsexpedition ���������������7319000
Torslanda Persiennservice��������������������������������������0708-101104
Torslanda Tak ����������������������������������������������������0709-369636
www.torslandatak.se ������������������������������������������������������������������������������������

Torslanda-Tidningen��������������������������������������������������924580
www.tidningen.se �������������������������������������������������������������������������������������������
App: Torslanda Tidningen �����������������������������������������������������������������������������

Torslanda Trafikskola ���������������������������������������������� 561020
www.torslandatrafikskola.se �����������������������������������������������������������������������

Trädakuten AB / trädfällning ���������������� 0705-157099
Trädspecialisterna AB ������������������������������������������� 570580
Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri ���������0706-804588
Törnqvist El ��������������������������������������������������������0768-350101
www.tornqvistel.se ����������������������������������������������������������������������������������������

Volvo Museum����������������������������������������������������������������������664814
www.volvomuseum.se �����������������������������������������������������������������������������������

Handel
Bjurfors �����������������������������������������������������������������������������922970
Blomsterlandet������������������������������������������������������������������ 3886002
www.blomsterlandet.se ��������������������������������������������������������������������������������

Bushuset2 �����������������������������������������������������������������������924001
www.bushuset.se/torslanda �����������������������������������������������������������������������

Cinco ���������������������������������������������������������������������������������������921510
Elon i Torslanda ��������������������������������������������������������������� 7950008
www.elon.se

Fastighetsbyrån ����������������������������������������������������������562850
www.fastighetsbyran.se �������������������������������������������������������������������������������

Fiskbutiken Torslanda Torg ����������������������������������������������564890
Fisk Vagnen Skra bro ��������������������������������������������925040
Flight Foto ����������������������������������������������������������������������������562500
Färg-boden ���������������������������������������������������������������������923385
www.fargboden.se �����������������������������������������������������������������������������������������

Hemköp �����������������������������������������������������������������������������567640
ICA Maxi Stormarknad ��������������������������������������� 7205600
Jara-Plast hus & båtfärg �������������������������������������683600
jajaplast@tele2.se ��������������������������������������������������������������������������
Kvibergs överskottslager ��������������������������������������������������486196
www.kvibergsoverskott.se

Länsförsäkringar fastighetsförmedling ������������������������� 410600
Malms väskor �����������������������������������������������������������������������564142
Mekonomen ��������������������������������������������������������������������������924907
My Baby ��������������������������������������������������������������������������������924054
Nordea Amhults torg ����������������������������������� 0771-224488
PW reng. FixUniv. ������������������������562396, 0703-336823
S|E|B Volvo City ���������������������������������������������� 0771-365365
Swedbank �������������������������������������������������������������0771-221122
Sörreds Byggvaruhus AB �������������������������������������542060
Torslanda BlomsterHandel AB ����������������������������������������� 561558
Torslanda Färg & Tapet ��������������������������������������3880045
www.måla.eu .��������������������������������������������������������������������������������������������������

Torslanda Optik �������������������������������������������������������������������560788
Torslanda Zoologiska �����������������������������������������������921106
Uniteam ����������������������������������������������������������������������������923600
www.uniteam.se ���������������������������������������������������������������������������������������������

Vännplatsen Secondhand ������������������������0702-227009
www.vannplatsen.se���������������������������������������������������������������������������������������

Klippotek Dandy ������������������������������������������������������ 7889292
www.klippotekdandy.se �������������������������������������������������������������������
Kronans Apotek ������������������������������������������������0771-612612
La Mire �����������������������������������������������������������������������������921180
Life Hälsobutiken ������������������������������������������������������� 920410
Malins fothälsa i Torslanda����������������������������������� 0706-561047
Meddo Droppinsolarie��������������������������������������������� 0735-255758
Närhälsan Torslanda ����������������������������������������������7478640
Salong Aquarius ����������������������������������������������������������920525
Salong M&M ������������������������������������������������������������������921117
www.mmbeauty.se ����������������������������������������������������������������������������
Salong Piruette �����������������������������������������������������������923626
www.piruette.se ���������������������������������������������������������������������������������
ShiatsuRummet ������������������������������������������������������0706-285504
SKIN By Wihlney ��������������������������������������������������� 0701-472565
Tandläkare Andreas Holmlund �������������������������� 562424
www.andreasholmlund.se ���������������������������������������������������������������
Top Hair ���������������������������������������������������������������������������������922255
Tors-klippet ��������������������������������������������������������������������������560834
Torslanda Osteopatklinik ���������������������������������������0708-147131

Mat
Amhults Krog �����������������������������������������������������������������������924680
Check In Matkultur ��������������������������������������������������923223
Lilla Varholmens Kiosk ������������������������������������������������������920665
Lillebygrillen ������������������������������������������������������������������565252
www.lillebygrillen.se ��������������������������������������������������������������������������������������

Pizza Huset Skrabro �����������������������������������������������������������927112
Restaurang New City ����������������������������������������������564848
San Remo Pizzeria ���������������������������������������������������� 923166

Öckerö kommun
Service
Den röda tråden ����������������������������������������������������������967788
Redovisning och rådgivning för små företag �����������������������������
www.denrodatraden.se ���������������������������������������������������������������������������������

Hönö Värmeservice AB �����������������������������������������0705-970031
SVANHOLMARKITEKT.SE SAR/MSA ����������������0708-298870
Öarnas Begravningsbyrå ��������������������������������������967040
www.oarnas.se �����������������������������������������������������������������������������������������������

Öckerö Marinmotor ������������������������������������������������������������969256

Handel
Hönö skor �����������������������������������������������������������������������������965342
Klåva Blommor ��������������������������������������������������������������������976959
Klåva Fisk ������������������������������������������ 965108, 0706-960996
Klåva Herr �������������������������������������������������������������������� 7886200
klavaherr.se �����������������������������������������������������������������������������������������
Modebutik Josefin ����������������������������������������������������969650
Nantucket �����������������������������������������������������������������������965803
Vitalboden eco store ���������������������������������������������������������� 965810

Hälsa & Skönhet
Fina Fötter Forever ����������������������������������������������� 0703-933131
Skärgårdsfötter ����������������������������������������������0709-620355
www.skargardsfotter.se �������������������������������������������������������������������������������

Föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening ������������������������921194
Lions ��������������������������������������������������������������������������0704-244765
PRO Torslanda ���������������������������������������������������������������������560937
Torslanda balettskola ��������������������������������������������������������562148
Torslanda Taekwon-Do klubb �������������������������������������������
info@torslandatkd.se ���������������������������������������������������������������������
www.torslandatkd.se ������������������������������������������������������������������������

Hälsa & Skönhet
Amhult Tandläkarna �������������������������������������������������923384
Amhults Massage Studio �������������������������0735-442344
ICA Maxi Hjärtat Kundtjänst������������������������0771-405405
Apoteket Hjärtat Torslanda Torg ��������010-4990545
Beaumont Beauty (dermalogica) �������0725-069061
beaumont.se ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Belastningsskadepraktiken Sjukgymnastik ����������������� 921720
Capio Vårdcentral ��������������������������������������������������� 3523000
www.capio.se ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Folktandvården ������������������������������������������������010-4418910
Klippa ��������������������������������������������������������������������������������� 920310
www.klippa.nu �������������������������������������������������������������������������������������������������

Klipperian ������������������������������������������������������������������������������564817
Klipp In ���������������������������������������������������������������������������������� 920315

Så når dina kunder dig!
Minsta tiden för
medverkan är 6 mån.
Är du intresserad?
Kontakta Suzanne Theander på
tel. 92 45 82 eller
suzanne@tidningen.se

Röd fet stil ................ 80:-/v
Fet stil ........................ 50:-/v
Normal stil ��������������������� 35:-/v
Tilläggsrad
Webadress/App ��������� .. 25:-/v

Veckans TV-tablå

Onsdag 30 augusti 2017

ONSDAG 30/8

TORSDAG 31/8

FREDAG 1/9

LÖRDAG 2/9

SÖNDAG 3/9

MÅNDAG 4/9

TISDAG 5/9

12.45 Saltön. (R)
13.45 Duellen. (R)
14.45 Gör om mig.
14.55 Lilla prinsessan.
16.30 Stugor.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag. (R)
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Go'kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Uppdrag granskning.
21.00 Hitlåtens historia –
The final countdown.
21.30 Kalles sex liv.
22.00 Nåt måste göras.
22.30 Lärlabbet student.
23.00 Kortfilmsklubben – engelska.
23.15 Rapport.
23.20–23.50 Betongprinsessor.

12.25 Kalles sex liv.
12.55 Att förföra
med mat: Alla hjärtans dag.
13.45 Det söta livet – sommar.
14.00 Betongprinsessor. (R)
14.30 Saltön. (R)
15.30 Vi lagar bästa maten.
16.30 Semesterresa till
80-talet.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag. (R)
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Go'kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Landgång.
21.00 Arvinge okänd.
22.00 Opinion live.
22.45 Fängslad: Helvetet
bakom galler.
23.30–23.35 Rapport.

10.55 Landgång. (R)
11.55 Vi lagar bästa
maten. (R)
12.55 Trettiplus. (R)
13.20 Tro, hopp och kärlek. (R)
14.20 Opinion live. (R)
15.05 Arvinge okänd. (R)
16.05 Karl för sin kilt. (R)
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Go'kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Kristallen 2017.
22.15 Stan Lee's lucky man.
23.00 American odyssey.
23.50 Rapport.
23.55 Arvinge okänd. (R)
0.55–1.45 Att förföra med
mat: Alla hjärtans dag. (R)

11.55 Arvinge
okänd. (R)
12.55 Semesterresa till
80-talet. (R)
13.25 Betongprinsessor. (R)
13.55 Kalles sex liv. (R)
14.25 Hitlåtens historia –
The final countdown. (R)
14.55 Prinsessan Diana:
Dagen då världen grät. (R)
15.45 Friidrott.
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Go'kväll.
19.00 Sverige!
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Duellen.
21.00 Robins.
21.30 Diana: Folkets
prinsessa.
23.00 Rapport.
23.05–1.05 Bridesmaids.

8.30 Vi lagar bästa
maten. (R)
9.30 Duellen. (R)
10.30 Diana: Folkets
prinsessa. (R)
12.00 Stugor. (R)
12.30 Stephans klassiker.
12.45 Sportstudion.
13.00 Friidrott.
16.30 Ishockey: Comarch
Cracovia–Brynäs.
18.00 Rapport.
18.10 Lokala nyheter.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Saltön.
21.00 Nobel.
21.45 Regnbågshjältar.
22.15 Billions.
23.10 Rapport.
23.15–2.15 Dreamhack
Masters Malmö.

9.55 Sverige! (R)
10.25 Sportspegeln.
10.55 Norge från luften. (R)
11.45 Saltön. (R)
12.45 Kristallen 2017. (R)
15.00 Banketten.
16.30 Under klubban.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Fråga doktorn.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Vi lagar bästa maten.
21.00 Lita på mig.
21.55 Efterlysta för mord.
22.40 Au pair i Australien.
23.10 Rapport.
23.15 Nobel. (R)
0.00–0.15 Kortfilmsklubben –
engelska. (R)

10.35 Under
klubban. (R)
11.05 Opinion live. (R)
11.50 Nåt måste göras. (R)
12.20 Lärlabbet student. (R)
12.50 De magiska skorna. (R)
13.10 Vi lagar bästa maten.
14.10 Robins. (R)
14.40 Ombyte av tåg.
16.10 Norge från luften.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Go'kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Fråga Lund.
21.00 Tro, hopp och kärlek.
22.00 Fångar.
22.45 Rapport.
22.50–0.45 Taking Woodstock.

8.30 Förväxlingen.
(R)
9.00–16.15 Forum.
16.15 Vetenskapens värld. (R)
17.15 Nyheter på lätt svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens bästa
veterinär.
18.45 Det goda livet. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen.
20.00 Meningen med livet.
20.30 Hundra procent bonde.
21.00–22.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 The Frankenstein
chronicles.
23.05 Komiska genier
i Hollywood. (R)
0.05–0.35 Skönhetens
makt. (R)
1.00–4.05 Nyheter.

8.30 Förväxlingen.
(R)
9.00–16.15 Forum.
16.15 Komiska genier
i Hollywood. (R)
17.15 Nyheter på lätt svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Vem vet mest?
18.30 Ishockey: Malmö–
Stavanger.
20.00 Prinsessan Diana:
Dagen då världen grät. Brittisk
dokumentär från 2017.
20.50 Barry's bespoke bakery.
(R) Irländsk kortfilm från
2012.
21.00–22.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Babel. (R) Svenskt
litteraturmagasin från 2017.
23.15 Magi i luften.
1.00–4.05 SVT Nyheter.

9.00–16.15 Forum.
16.15 Meningen
med livet. (R)
16.45 Hundra procent
bonde. (R)
17.15 Nyheter på lätt svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Ishockey: IFK Helsingfors–Brynäs. Direkt.
Champions hockey league.
20.00 Friidrott. Direkt.
Diamond league.
21.00–21.30 Aktuellt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Vem vet mest? Svensk
frågesport från 2017.
22.15 Play. Svenskt drama
från 2011.
0.10–0.40 Världens
konflikter. (R)
1.00–4.05 Nyheter.
5.00–5.05 Rapport.

12.05 Vetenskapens värld. (R)
13.05 Världens natur:
Det nya Indien. (R)
13.55 Stella Maris. (R)
14.25 Skönhetens makt. (R)
14.55 Ishockey: Växjö–
Liberec.
16.00 Rapport.
16.05 Ishockey: Växjö–
Liberec.
17.30 Vitt. (R)
17.40 Sverige idag.
17.50–19.45 Friidrott.
19.50–20.30 Salonen dirigerar
Bartók.
20.35–21.45 Riddar
Blåskäggs borg.
21.50 En liten fransk stad.
22.50 Ketanes,
Tillsammans. (R)
23.20 Meningen med livet. (R)
23.50–0.20 Hundra procent
bonde. (R)

13.25 15 somrar
senare. (R)
13.30 Hundra procent
bonde. (R)
14.00 Motorsport.
16.00 Rapport.
16.05 Sverige idag på romani
chib, kalderash.
16.10 Sverige idag på
meänkieli.
16.15 Svenska hemligheter:
Världens största sjöslag. (R)
17.00–18.00 UR.
18.00 Ishockey: Comarch
Cracovia–Brynäs.
19.00 Jenni möter.
19.30 Studio Sápmi.
20.00 Babel.
21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.
22.00 Dokument utifrån:
Påven och pedofilerna.
22.55 Träslips. (R)
23.00–0.00 Motorsport.

8.00–9.00 UR.
9.00–16.15 Forum.
16.15 Gudstjänst. (R)
17.00 Hannahs heliga
kommunion.
17.15 Nyheter på lätt svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens bästa
veterinär.
18.45 Bil- & båttokig
favoriter. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen.
20.00 Vetenskapens värld.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.20 Dox: Dead donkeys fear
no hyenas.
23.40 Agenda. (R)
0.25–0.40 Bil- & båttokig
favoriter. (R)
1.00–5.05 Nyheter.

16.15 Agenda. (R)
17.00 Det kritiska
ögat. (R)
17.15 Nyheter på lätt svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens bästa
veterinär.
18.45 Bil- & båttokig
favoriter. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen.
20.00 Världens konflikter.
20.30 Skönhetens makt.
21.00–22.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Ketanes, Tillsammans.
22.45 Black dandy – makt och
mode. (R)
23.40 Jenni möter. (R)
0.10 Studio Sápmi. (R)
0.40–1.00 Bil- & båttokig
favoriter. (R)
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lady
supreme
Supermatta väggar
7.00 Aftonbladet
9.00 The taste US.
6.30 Neighbours.
6.00 Back in the game.
6.00 Back in the game.
6.30 Neighbours.
6.00 Nanny.
finish
står i stilfull kontrast
morgon.
9.55 NCIS: Los Angeles.
7.00 Aftonbladet
6.20 The crazy ones.
6.20 The crazy ones.
7.00 Aftonbladet
6.30 Neighbours.
VÄGG: LADY PURE COLOR 9938 NATURLIGT SVART

10.55 The mentalist.
11.50 Svenska
Hollywoodfruar. (R)
12.55 Million dollar listing
New York.
13.55 The real housewives
of Orange County.
14.55 Project runway all stars.
15.55 Lyxfällan.
17.00 Svenska
Hollywoodfruar.
18.00 The real housewives
of Orange County.
19.00 Undercover boss US.
20.00 Lyxfällan.
21.00 Million dollar listing
New York.
22.10 X-files.
23.10 Undercover boss US. (R)
0.10 How I met your mother.
0.30 How I met your mother.
1.00–1.30 Jims värld.

till blanka lister och
morgon.
6.45 The Goldbergs.
6.45 The Goldbergs.
LADY Supreme Finish
detaljer vilket gör att
9.00 The taste US.
7.35 Alla älskar Raymond.
7.35 Alla älskar Raymond.
är en helt ny och modern
interiören upplevs
10.00 NCIS: Lossnickerifärg
Angeles. som ger 8.30 Parneviks. (R)
8.30 How I met your
komplett och enhetlig.
10.55 The mentalist.
9.30
Tour
group.
(R)
mother. (R)
en jämn, vacker och
11.55 Svenska extremt slitstark yta. 10.30 Supernanny Sverige. (R)
9.00 Fletch.
Hollywoodfruar.Suverän
(R) utflytning gör11.30 Lyxfällan. (R)
10.05 Undercover boss US. (R)
12.55 Million dollar
listing
11.05 Härmed förklarar jag
det enkelt
att få ett 12.30 Fletch.
New York.
er Chuck och Larry.
bestående och vackert 14.30 Ishockey: Malmö–KalPa.
13.55 The real housewives
18.00 How I met your mother.
13.25 Something borrowed.
resultat på detaljer som
of Orange County.
(R)och lister.
(R) Amerikansk komediserie
15.55 Unga mammor. (R)
dörrar
14.55 Project runway all stars.
från 2005.
17.00 Supernanny Sverige. (R)
NYHET!
15.55 Lyxfällan.
18.30 Härmed förklarar jag er
18.00 Lyxfällan. (R) Svenskt
17.00 Svenska
Chuck och Larry. Amerikansk
livsstilsprogram från 2017.
Hollywoodfruar.
komedi från 2007.
19.00 Natt på museet:
18.00 Vanderpump rules.
21.00 Something borrowed.
Gravkammarens hemlighet.
19.00 Unga mammor. (R)
Amerikansk komedi från
Amerikansk familjekomedi
20.00 PS I love you.
2011.
från 2014.
Amerikansk romantisk
23.25 The East.
21.00 The hunger games:
Upplev de nya kulörerna och läs mer
LADY.
När
bara
det
bästa
är
gott
nog.
om LADY Supreme Finish på www.jotun.se
komedi från 2007.
1.45 In a world....
Mockingjay – part 1. Ameri22.45–1.30 Child 44. Brittisk3.25 Chicago PD.
kanskt äventyr från 2014.
amerikansk thriller från
4.10 Shades of blue.
23.25 PS I love you.
2015.
4.50–5.15 The Goldbergs.
2.00–2.25 Djurakuten.

morgon.
9.00 The taste US.
9.55 NCIS: Los Angeles.
10.55 The mentalist.
11.55 Svenska
Hollywoodfruar. (R)
12.55 Million dollar listing
New York.
13.55 Vanderpump rules. (R)
14.55 Project runway all stars.
15.55 Lyxfällan.
17.00 Parneviks.
18.00 Vanderpump rules.
19.00 Undercover boss US.
20.00 Unga mammor.
21.00 Supernanny Sverige.
Svensk realityserie från
2017.
22.00 Paradise hotel.
23.00 Undercover boss US. (R)
0.00 How I met your mother.
1.00–1.30 Jims värld.

7.00 Aftonbladet
morgon.
9.00 The taste US.
9.55 NCIS: Los Angeles.
10.55 The mentalist.
11.55 Project runway all
stars. (R)
12.55 Million dollar listing
New York. (R)
13.55 Vanderpump rules. (R)
14.55 Project runway all stars.
15.55 Lyxfällan.
17.00 Parneviks.
18.00 Vanderpump rules.
19.00 Undercover boss US.
20.00 Skönhetsfällan Sverige.
21.00 Svenska Hollywoodfruar.
22.00 Paradise hotel.
23.00 Undercover boss US. (R)
0.00 How I met your mother.
1.00–1.30 Jims värld.

5.45 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
12.30 Mord och inga visor.
14.30 Antiques roadshow.
15.30 En unge i minuten.
16.25 Hela England bakar
junior.
16.55 Sommar med Ernst.
17.50 112 – på liv och död.
18.25 Lotto, joker och
drömvinsten.
18.35 112 – på liv och död.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Idol 2017. Svenskt
underhållning från 2017.
21.00 Farang. Svensk
dramathrillerserie från 2017.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0.
23.55 Wentworth.
1.00–1.55 Gotham.

5.45 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
12.30 Mord och inga visor.
14.30 Antiques roadshow.
15.30 En unge i minuten.
16.25 Hela England bakar
junior.
16.55 Escape to the Chateau.
17.55 Prinsessan Diana:
Minnet efter vår mamma. (R)
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
Svensk matlagningsserie
från 2017.
20.00 Sommar med Ernst –
10 år.
21.00 Loch Ness. Brittisk
kriminalserie från 2017.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0.
23.55 Wentworth.
1.00–1.55 Gotham.

5.45 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
12.30 Mord och inga visor.
14.30 Antiques roadshow.
15.25 En unge i minuten.
16.25 Hela England bakar
junior.
16.55 Escape to the Chateau.
17.50 Vägen till vinnarcirkeln.
17.55 112 på liv och död –
det hände mig.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Fångarna på fortet.
21.30 Jack Ryan: Shadow
recruit. Amerikansk action
från 2014.
22.00 Nyheterna.
22.15 Jack Ryan: Shadow
recruit, forts.
23.55–2.15 GI Joe: The rise
of Cobra.

6.00 112 – på liv och
död. (R)
7.00 Äntligen hemma.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 Idol 2017. (R)
14.30 Småstaden. (R)
15.00 Parlamentet. (R)
15.30 Fångarna på fortet. (R)
16.55 Världens roligaste djur.
17.55 Keno.
18.00 V75 Direkt.
19.00–19.30 Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären.
19.55 Lotto, joker och drömvinsten.
20.00 Klassfesten.
21.25 Snuten i Hollywood.
Amerikansk actionkomedi
från 1984.
21.55–22.10 Nyheterna.
22.10 Snuten i Hollywood,
forts.
23.50–1.55 Snuten i Hollywood 2.

7.00 Äntligen hemma.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 Klassfesten. (R)
12.55 Fuskbyggarna. (R)
13.55 Tillsammans med
Strömstedts.
14.55 Ogifta par – en film som
skiljer sig.
16.55 Sommar med Ernst –
10 år. (R)
17.55 Keno.
18.00 Bingolotto.
19.00–19.30 Nyheterna.
19.30 Bingolotto.
20.00 Parlamentet.
20.30 Småstaden. Svensk
komediserie från 2017.
21.00 Johan Falk. Svensk
actiondramaserie från 2015.
22.00–22.15 Nyheterna.
22.15 Johan Falk, forts.
23.25 GW:s mord. (R)
0.25 Farang. (R)
1.25–2.25 Loch Ness. (R)

5.45 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
12.30 Mord och inga visor.
14.30 Antiques roadshow.
15.30 En unge i minuten.
16.25 Hela England bakar
junior.
16.55 Escape to the Chateau.
17.55 112 – på liv och död.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
Svensk matlagningsserie
från 2017.
20.00 Idol 2017. Svenskt
underhållning från 2017.
21.00 GW:s mord. Svensk
dokumentärserie från 2017.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0.
23.55 Wentworth.
1.00 Gotham.
1.55–2.50 Revolution.

5.45 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
12.30 Mord och inga visor.
14.30 Antiques roadshow.
15.30 En unge i minuten.
16.25 Hela England bakar
junior.
16.55 Escape to the Chateau.
17.55 112 – på liv och död.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
Svensk matlagningsserie
från 2017.
20.00 Idol 2017. Svenskt
underhållning från 2017.
21.00 Fuskbyggarna. Svensk
samhällsserie från 2017.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0.
23.55 Wentworth.
1.00 Gotham.
1.55–2.50 Revolution.

7.55 Top chef. (R)
8.50 Real housewives
of New York. (R)
9.45 The little couple. (R)
10.50 Grey's anatomy. (R)
11.50 Ellen DeGeneres show.
12.45 Real housewives
of New York. (R)
13.45 Ullared – jakten
på storsäljaren. (R)
14.45 Top chef. (R)
15.55 The little couple.
17.00 Grey's anatomy.
18.00 The big bang theory.
19.00 Ullared – jakten
på storsäljaren.
20.00 Roy Fares i Amerika.
21.00 Dessertmästarna.
22.00 Breaking news med
Filip & Fredrik.
23.00 The big bang theory. (R)
23.55 CSI.
0.50–1.50 Law & order: Special
victims unit.

6.45 Cougar town.
7.10 Devious maids.
8.00 Top chef. (R)
9.10 Real housewives
of New York. (R)
10.05 The little couple. (R)
11.05 Grey’s anatomy. (R)
12.00 Ellen DeGeneres
show. (R)
12.55 Real housewives
of New York. (R)
13.55 Ullared – jakten på
storsäljaren. (R)
14.55 Top chef. (R)
15.55 The little couple.
17.00 Grey’s anatomy.
18.00 The big bang theory.
19.00 Fotboll: Bulgarien–
Sverige. VM-kval.
23.30 The big bang theory. (R)
0.30 CSI.
1.30 Terror på Elm Street 5:
The dream child.
3.15–4.05 Arrow.

7.10 Devious
maids. (R)
8.05 Top chef. (R)
9.05 Real housewives
of New York. (R)
10.00 The little couple. (R)
11.05 Grey's anatomy. (R)
12.05 Ellen DeGeneres
show. (R)
13.00 Real housewives
of New York. (R)
14.00 En stark resa med
Morgan & Ola-Conny. (R)
15.00 Top chef. (R)
16.00 Dr Ken.
16.30 American housewife.
17.00 Sofias änglar. (R)
18.00 Roy Fares i Amerika. (R)
19.00 Dessertmästarna. (R)
20.00 The big bang theory. (R)
21.00 Världens tuffaste jobb
med Carina Berg. (R)
22.00 Coyote ugly.
23.55–2.20 Orphan.

6.00 A to Z.
6.20 Crazy
ex-girlfriend.
7.10 Desperate housewives.
8.05 Jane the virgin.
9.05 Mike & Molly. (R)
9.30 The middle. (R)
10.25 Milo mot Mars.
12.15 Sofias änglar. (R)
13.15 Roy Fares i Amerika. (R)
14.15 Världens tuffaste jobb
med Carina Berg. (R)
15.15 En stark resa med
Morgan & Ola-Conny. (R)
16.15 The muppets.
16.45 The big bang theory. (R)
17.45 Bärgarn och spökljuset.
17.55 Bilar 2.
20.00 America’s funniest
home videos.
21.00 Edge of tomorrow.
23.20 The island.
2.05 Supernatural.
3.50–4.35 CSI. (R)

8.05 Jane the virgin.
9.00 Mike & Molly. (R)
9.30 The middle. (R)
10.30 America's funniest
home videos.
11.00 America's funniest
home videos. (R)
11.30 The muppets. (R)
12.00 Roy Fares i Amerika. (R)
13.00 Dessertmästarna. (R)
14.00 Home free. (R)
15.00 En stark resa med
Morgan & Ola-Conny. (R)
16.00 Världens tuffaste jobb
med Carina Berg. (R)
17.00 Fotboll: Vitryssland–
Sverige.
20.30 America's funniest
home videos. (R)
21.00 National treasure. Amerikanskt äventyr från 2004.
23.30 Outsiders. (R)
0.30–1.30 Breaking news med
Filip & Fredrik. (R)

10.30 American
housewife.
11.00 Roy Fares
i Amerika. (R)
12.00 Ellen DeGeneres show.
12.55 Real housewives
of New York. (R)
13.55 Världens tuffaste jobb
med Carina Berg. (R)
14.55 Top chef. (R)
15.55 The little couple.
17.00 Grey's anatomy.
18.00 Ullared – jakten
på storsäljaren.
19.00 The big bang theory.
20.00 Sofias änglar.
21.00 Världens tuffaste jobb
med Carina Berg.
22.00 Breaking news med
Filip & Fredrik.
23.00 The big bang theory. (R)
23.55 CSI.
0.50–1.50 Law & order:
Special victims unit.

9.05 Real housewives
of New York. (R)
10.00 The little couple.
11.05 Grey's anatomy. (R)
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives
of New York. (R)
14.00 Ullared – jakten
på storsäljaren. (R)
15.00 Top chef. (R)
15.55 The little couple.
17.00 Grey's anatomy.
18.00 Ullared – jakten
på storsäljaren.
19.00 The big bang theory.
20.00 Outsiders.
21.00 En stark resa med
Morgan & Ola-Conny.
22.00 Breaking news med
Filip & Fredrik.
23.00 The big bang theory. (R)
23.55 CSI.
0.55–1.50 Law & order:
Special victims unit.

Foto: Siren Lauvdal

9.00 The taste US.
9.55 NCIS: Los Angeles.
10.55 The mentalist.
11.55 Svenska
Hollywoodfruar. (R)
12.55 Million dollar listing
New York.
13.55 The real housewives
of Orange County.
14.55 Project runway all stars.
15.55 Lyxfällan.
17.00 Svenska
Hollywoodfruar.
18.00 The real housewives
of Orange County.
19.00 Undercover boss US.
20.00 The lie detective.
21.00 Navy CIS.
22.00 Undercover boss US.
23.00 Undercover boss US. (R)
0.00 How I met your mother.
1.00–1.30 Jims värld. (R)
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Krysset
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
LITE
BORTA
SPRIDER
KUNSKAP

© Kryss
& Quiz AB

STÄMMA

HAR
DUMPAT
TJÄNAT

KALASKUL
FICK
FRAM

LITE MER
TID
ÄR SKÄMT

KVÄLLSPÅ GRÄNLÅT
SEN TILL
BÅT- HALLAND
ÄMNE

6

LUFTSLOTT
GRÄVAS
NED
BEHANDLINGSPLATS

BAND SOM
KAN BLI
LÄNGRE

1 UTAN
LIKE

DRAG
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IHOP
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UPPRÄKNING

KORT
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FALL
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8

TRALLDEL
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VID ÖVERFÖRING
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FÅ EN
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SYSTER
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4
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TILLSTÅNDSBESTÄMNING

MOT
BOTTENLÄGE

ÄR I
HÖGFORM

DREV
MED
NORRMÄN

UTDELNINGSLÄGE

SÄTTER
PRESS
KNIPA
GJORDE LÄGGS
KAFFET FÖR ATT
DÖLJA

BLOMMA
MED
ADAM
LÄGGS
LAGAT I

I MÅNGA
VAPEN
KORT ÅR I
SKOLAN

SKYDD
HAR
MOBIL

JOBBAR I
FÖRSVARET

VAR
ALSTER
FÖRMED
FÖLJER GUSTAV
VASA BUBBLOR

2

MED
BLOTTA
ÖGAT
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BLI

KAN INTE
IMPROVISERAS
ANSIKTE

LED
FÖR
SMÅTT

LÄGGER
SEJ

NORDBO
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DET RUNT

LÄMNAR
PLATSSÖKANDE

TORR
MARK
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IBLAND FÖR
ATT UTSE
VINNARE

TAGIT
GENOM
FILTER

3

PLATS FÖR
RENGÖRINGSMEDEL

TJOCKFOT

I
BUBBLOR
ARENA

UPP ELLER
NED PÅ
VÄGEN

HÅLLER
MASKEN

JORDDEL
STRÅLANDE

SKJUTA
UPP

MÄRKE

FYLLS

OÖPPNAD

TAS
PÅ
SLÄP

SAKNAR
JAGAD

MELLANSPEL

LEDER PÅ
RÄTT VÄG

PÅSE ATT
PACKA I

INTE
LÄTT PÅ
BESTÄLLNING

PÅ VARSITT SÄTT
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LÄNGE

ÄR PÅ
PLAN

LÖN FÖR
MÖDAN

Krysset
presenteras
av

SLÅR
LATMASK
UTSÄTTA
FÖR GAS

BAR

BLIR
VISSA
DAGAR

MÄTS
VÄTA I

OPASSLIG

NOLLA

HAR KÄNNEDOM
SÅ DET
RÄCKER

INPÅ SKO
SATSER FÖR HALT

AVDELNING

ULL

UTTAGEN

UDDA

PENSELHÅR

LOCKAR

PLANBETECKNING

SÄLJS

VIA NÄTET
TILL
SERVITÖR FÖLJER

IX
TORRT I
VÅTT

TAKTERASS

GÖR GRIS
SÖT

BOKMAN

TAL I
TAL

5

ARKITEKTER TILLSAMMANS

SPANSK
INLEDNING

VINNARE AV
KRYSSET V. 33
Inger Ljungqvist,
Vintervädersgatan,
Göteborg.
Ann-Lis Holmdahl,
Hamnvägen,
Hönö.

TEXT
TRASSEL
I REGNSKOGEN

Lösningen skall
inlämnas senast
6 september. Lämna
lösningen i tidningens ställ hos ICA
Maxi, Hemköp eller
Willys i
Torslanda.
Inlämning även på
Hönö, Olinders Järn
& Färg. Alt. sänd in
den till:
Torslanda Tidningen,
Flygmotorv. 3,
423 37 Torslanda.
Märk kuvertet med
”Krysset vecka ...”.
Vinnare och lösning
publiceras i Torslanda Tidningen om
två veckor. De 3
först öppnade
rätta svaren vinner
presentkort på
100:- hos ICA Maxi
Torslanda.

7
A367 EOS

Lilian Eriksdotter,
Kvarnkullevägen,
Torslanda.

Namn:........................................................................................................................... Adress:.......................................................................................................................
Postsadress:.................................................................................................................
Melodikrysset v.35 - 2 september
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
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Sudoku MB0112
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7
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S O M M A R R E A H OS
ELON I TOR SL ANDA
MASSOR AV KLIPP PÅ
KYL, FRYS, SPIS, TVÄTT, TORK,
DISK, UGN, HÄLL, AVFUKTARE
OCH MYCKET MER...

5

VÄLKOMNA IN!

4

Torslanda

Postflyget 13
031-795 00 08

1
© Bulls

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=
FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ

husmanhagberg.se

TORSLANDA - HÄLLSVIK
SJÖMÄRKESVÄGEN 9

TORSLANDA - HÄSTEVIK
AXELINAS VÄG 17

Christine Löfgren
031 - 38 68 001

Christine Löfgren
031 - 38 68 001

TORSLANDA CENTRALT
LÖNNRUNAN 32

TORSLANDA CENTRALT
RUNSLINGAN 119

Christine Löfgren
031 - 38 68 001

Christine Löfgren
031 - 38 68 001

TORSLANDA CENTRALT
NOLEREDSVÄGEN 11A

TORSLANDA TUMLEHED
SANDENVÄGEN 53

BUDGIVNING PÅGÅR!

Vill du bygga ett nytt hus med
havsutsikt?Unikt läge nere i
Tumlehed
Tomt 707 kvm
Visas Kontakta mäklaren

Härlig lägenhet med högt läge i
Hällsvik!
Utgångspris 3.800.000 kr
Kvm 93 Rum 4
Avgift 5.113 kr
Visas Mån 4/9 kl.18:15-18:45
& tis 5/9 kl.19:15-19:45

Välkomna till denna superfina
villa i bostadsrättsform.
Utgångspris 3.750.000 kr
Kvm 124 Rum 4
Avgift 6.404 kr
Visas Mån 4/9 19:15-19:45 &
tis 5/9 18:15-18:45

Helt nyrenoverat radhus i
absolut toppskick!
Utgångspris 3.750.000 kr
Kvm 106 Rum 4
Tomt 182 kvm
Visas Mån 4/9 kl.17:00-17:30
& tis 5/9 kl.17:00-17:30

Renoverat badrum, tre sovrum,
och ett ljust vardagsrum
Utgångspris 3.495.000 kr
Kvm 112 Rum 5
Tomt 171 kvm
Visas Kontakta mäklaren

Utgångspris 2.575.000 kr
Boa 71.5 kvm Rum 3 + kök
Avgift 3.951 kr
Visas Kontakta mäklaren
Daniela Börjesson
031- 38 68 007

TORSLANDA - LILLEBY
NÄCKROSVÄGEN 22

KOMMANDE®

KOMMANDE®

Christine Löfgren
031 - 38 68 001

KOMMANDE®

TORSLANDA CENTRALT
BILDSTENSGATAN

Utgångspris 2.500.000 kr
Kvm ca 750
Visas Kontakta mäklaren

BOA 123 kvm
RUM 4-5 + kök
TOMT 238,6 kvm

Daniel Berntsson
031 - 38 68 004

Daniela Börjesson
031- 38 68 007

TORSLANDA CENTRALT

KOMMANDE®

TORSLANDA - SANDVIK
TOMT

Rymlig bostadsrätt om 2
rum och kök.Här har du
möjlighet att sätta din
egen prägel!

TOMT ca 900 kvm

Christine Löfgren
031 - 38 68 001

Daniela Börjesson
031-38 68 007

TORSLANDA CENTRALT
FLYGTORNSVÄGEN

Anmäl intresse redan nu!

SÅLD

KVM 162
RUM 6 ROK
TOMT 236

TORSLANDA - HJUVIK
KULLENS FYRS VÄG 6
Utgångspris 5.700.000 kr
Kvm 149+8 Rum 6 (4 sovr)
Tomt 1 039 kvm
Slutpris 6.515.000 kr

Christine Löfgren
031-38 68 001
SÅLD

TORSLANDA TUMLEHED
SANDENVÄGEN 51

Daniel Berntsson
031 - 38 68 004

SÅLD

Unikt läge nere i Tumlehed,
sandenvägen 51.
Härlig tomt på 707 kvm med
beviljat bygglov på ett stort
hus.

TORSLANDA ÄNGHAGEN
INEZ SVENSSONS VÄG 38
Utgångspris 5.300.000 kr
Kvm 144 Rum 5
Tomt 426 kvm

Slutpris 3.700.000 kr

Slutpris 5.800.000 kr

Christine Löfgren
031 - 38 68 001

Christine Löfgren
031 - 38 68 001

Med vår tjänst Kommande får du ett smakprov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten Kommande maximerar vi
förutsättningarna. Läs mer om Kommande på www.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.

HusmanHagberg Torslanda 031–38 68 000 | goteborg-torslanda@husmanhagberg.se

