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Julmarknad med Luciakröning
Traditionsenligt arrangerar stadsdelsförvaltningen och föreningsrådet julmarknad med luciakröning, lördagen den 8 december.
Julmarknaden börjar kl. 11.00 inne på
fritidsgården och utomhus på Kärra
Centrum. Här bjuds du på glögg och
pepparkakor, du kan dansa kring granen
med Blårockarna, se när tomten kommer,
köpa konsthantverk, hembygdsböcker,
tunnbröd eller några lotter.
Här kan kan du också lyssna till dragspelsmusik och ta en kopp kaffe o lussekatt i
serveringen.
Klockan 12.00 kröner nämndens ordförande Tord Karlsson och stadsdelschefen
Linda Eklöf årets lucia i Klarebergsskolans aula. Sedan åker lucian och tärnorna
ned med häst och vagn till stadsdelens
äldreboenden.

InnebandyNatta

Senare på lördagskvällen och långt in på
natten kommer Kärras Innebandyklubb,
i samarbete med fritidsverksamheten, att
arrangera ”InnebandyNatta” i den nya
Lillekärrshallen, med start cirka 21.00
och ﬁnalen spelas runt 02.00. Här möts
lag från föreningar, fritidsgård och skolklasser och är uppdelade i olika klasser
och det ﬁnns även mixade lag.

Nyårsﬁrande

Nyår ﬁrar vi in tillsammans utanför
Kärra Sim- & Sporthall. Alla är
hjärtligt välkomna till nyårsarrangemanget där fritidsverksamhetens
personal, tillsammans med personal
från individ- och familjeomsorgen
och fotbollsföreningen Kärra/Klareberg IF serverar korv och bröd, kaffe
och varm glögg och allt är gratis.

Ungdomsfullmäktige Vuxenvandra!
Det var 20,55 procent av de röstberättigade eleverna i Kärra-Rödbo som röstade
till ungdomsfullmäktige.
I hela Göteborg var det 24,5 procent.
Vår stadsdel har fyra platser av 102 som
ska bemannas. Antalet platser är fördelade
efter antalet ungdomar i stadsdelen.
För 2008 representeras Kärra-Rödbo i
ungdomsfullmäktige av John Andersson,
Kärraskolan, Emil Josefsson, Klarebergsskolan, Martin Hallgren, Hvitfeldska
gymnasiet och Alexander Ryberg-Modeland från Klarebergsskolan.

- Har du ett engagemang för våra
barn och ungdomar i Kärra-Rödbo?
- Har du tid och möjlighet att ibland,
tillsammans med andra vuxna, vara
ute på helgkvällar och storhelger?
Om du har fyllt 25 år är du välkommen till en informationsträff om denna
verksamhet i Klarebergsskolans aula
måndagen den 10 december kl.18:30.
Representanter från organisationen
Nattvandrarna i Göteborg kommer tillsammans med personal från individ- och
familjeomsorgen och fritidsverksamhe-

ten i Kärra-Rödbo att berätta om hur
vi tänker starta upp denna verksamhet
i vår stadsdel.
Vi bjuder på ﬁka.
Välkommen hälsar
Tord Karlsson, ordförande i stadsdelsnämnden och Virpi Ring, ordförande i sociala utskottet.
Har du frågor, kontakta någon i
arbetsgruppen:
Louisa Åsén 0736-66 94 57
Clara Ibanez 031-366 96 14
Agneta Utkovic 031-366 94 48
Gerd Nordström 031-366 98 21
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Traﬁkstörningar och
omkullblåsta träd....

Ring: 15 00 17

Eleonor och Lasse - ﬁxare i vardagen

Vill du veta varför traﬁksignalerna inte
fungerar eller när sommarplanteringarna
är på gång?
Lyft luren och slå 031- 15 00 17. Då
kommer du till park- och naturförvaltningens och trafikkontorets gemensamma kundtjänst som snabbt ger svar
på dina frågor. Där kan du också lämna
synpunkter kring stans yttre miljö.
Tolv personer arbetar på kundtjänsten
på Slussgatan, vardagar kl. 6.00-21.00
och helger kl.10.00-17.00.
- Vi svarar på frågor om störningar i traﬁken, synpunkter på parker, lekplatser,
trasiga belysningar och mycket annat
som kretsar kring vår vardagsmiljö,
berättar Kristina Scheuer Krantz, chef
för kundtjänsten.
- Det gäller att både vara välinformerar
och veta var man ska söka. Omkring
94 000 inkomna samtal registreras per
år. Ofta löser vi allmänhetens frågor
direkt via våra databaser eller olika
webbplatser.
Frågor om traﬁk har dominerat men under det senaste året har frågor kring den
yttre miljön blivit allt vanligare.
- Ofta tar dessa lite längre tid att reda
ut. Det kan ta ett litet tag innan vi har
pejlat in var ett omkullblåst träd ligger
eller var hålet i cykelbanan ﬁnns.
Vi tar också emot synpunkter kring stans
traﬁk- och stadsmiljö och skickar dessa
vidare till ansvarig organisation.
- Till vår hjälp har vi olika informationssystem och kartor. Vi har också
regelbunden kontakt med SOS-alarm,
Göteborg Vatten och Göteborg Energi.
Vårt kontaktnät med bolag och förvaltningar i staden är en stor tillgång, berättar Kristina Scheuer Krantz. Vårt mål att
bidra till att Göteborg är en trygg och
vacker stad att leva i.
Du kan även mejla ditt ärende till:
150017@goteborg.se
Kate Ryffé
Park- och naturförvaltningen

Vi har nu två så kallade "ﬁxare" som
kan hjälpa dig som är äldre än 67 år med
vissa vardagssysslor - Eleonor Larsson
och Lasse Neemelaid
Arbetsuppgifterna kan vara att byta
gardiner, byta lampor och lysrör, ta ner
saker från överskåp som exempel.

- Nu inför jul är det mycket med julpynt
som ska sättas upp och ordnas med på
olika sätt. Numera jobbar jag ihop med
Lasse och i många sammanhang är det
bra att vara två, säger Eleonor.
Du som är över 67 år kan ringa
031-366 97 60 så kommer Eleonor
eller Lasse eller kanske båda.

Nationella anhörigdagen
Anhörigvårdare är en person som
hjälper, stöder eller vårdar en
närstående i sin vardag.
Den 6 oktober uppmärksammades
anhörigvårdarna med en Nationell
Anhörigdag.
Anhörigvårdare är en betydelsefull resurs inom äldreomsorgen. Deras insatser
är ovärderliga och i många fall helt
avgörande för att närstående ska kunna
bo kvar i sitt hem.

Vi vill på detta
sätt uppmärksamma denna
dag och de insatser ni anhöriga gör för era
närstående med en symbolisk blomma.
Vill du ha information om anhörigvård
kan du kontakta vår anhörigkonsulent
Carina Mikkelsen, tel 031-366 97 73

Lucia på öppna förskolan

Öppna förskolan ﬁrar Lucia torsdagen
den 13 december kl 9. Alla barn som
kommer får vara med i luciatåget som
börjar 10.30.
Det är julavslutning fredag den 14
december kl 10-12 med barnteater, jultomte, sång och dans och ﬁka. Du måste
föranmäla dig till julavslutningen!

Vi på Öppna förskolan önskar en god
jul och ett gott nytt år och hälsar alla
välkomna tillbaka den 9 januari.
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Kärra-mitt-i-Natta avslutade Toleransveckan 18-27 oktober
började skolorna arbeta med frågorna i
olika temaarbeten, kultur/fritid och IFO
bjöd in teater-grupper och RFSL, med
efterföljande diskussioner.
Idrottsprofilen David Lega föreläste
i Klarebergsskolans aula om konsten
att utvecklas, om sitt positiva sätt att
se på livet och vad som fått honom att
utvecklas till den han är idag.

liviansk folkmusik med gruppen Aruma
och i cafét serverades empanadas bolivianas, en slags piroger. Senare på kvällen kom Calebass, med västafrikanska
trummor, slagverk och dansare.
Kvällen avslutades med att många
av ungdomarna deltog i en workshop
där man ﬁck testa de afrikanska djembetrummorna.

På biblioteket..

Oj, vilket Disco det blev när det var
dans för alla i Klarebergsskolans aula
fredagen den 26 oktober. Det rådde en
underbar stämning under hela kvällen.
Små barn, tonåringar och äldre dansade,
tävlade, ﬁkade och köpte godis. Några
tonåringar uppträdde med hip hop och
breakdance och visade också de yngre
barnen hur man ska göra när man dansar
break.

Tolerans!

Stadsdelsförvaltningen beslutade under våren bilda en toleransgrupp, med
representanter från de olika verksamheterna, för att bedriva ett aktivt toleransarbete i stadsdelen. Under våren

Mitt-i-natta

Lördagen den 27 oktober avslutades
veckan med ”Kärra-mitt-i-natta”, där det
redan på eftermiddagen var dansuppvisning av ”Västkustdansarna” för pensionärerna på Träffpunkten i Kärrahus.

.. fanns Navid Modiri och två av musikerna i gruppen Gudarna. Det blev
ett intensivt och positivt möte med ett
fyrtiotal ungdomar och vuxna. Poesi,
musik och samtal avlöste varandra under en timme, och kvällen gav mersmak.
Vi hoppas få se mer av Navid Modiri
och hans Gudar här i Kärra. Kerstin
Thuresson från Berättarnät Väst bjöd
en förtätad berättarstund. En liten skara
vuxna satt helt trollbundna.
Under kvällen var det även dragning
i lotteriet om nalletavlan och några
”tröstpriser” i form av böcker delades
ut (en bok ﬁnns kvar för en vinnare att
hämta).
Toleransdagarna och Kärra-mitt-i-natta
blev mycket uppskattat av besökarna
även om det hade varit önskvärt att se
ﬂer vuxna.

I Klarebergsskolans aula fortsatte det
med musik och dans. Först var det bo-

VILL DU VARA MED!?
Måndagsträff & Tisdagsklubb

KOMET – föräldrautbildning

Ensamstående föräldrar!

Gemenskap för både ungdomar och
vuxna med funktionsnedsättning. De
träffas, ﬁkar, ser en ﬁlm ihop eller åker
på utﬂykt och spelar till exempel minigolf, eller bowlar tillsammans.
Vuxna med funktionsnedsättning träffas
måndagar kl 18-20 på Träffpunkten,
Kärrahus. Unga med funktionsnedsättning träffas tisdagar kl 18-20 i den
röda stugan i södra parken, Lillekärr
Södra 102.

Är du trött på att tjata... Komet vänder
sig till föräldrar med barn i åldern 3 – 9
år och startar i februari 2008. Gruppen
träffas en gång per vecka under elva
veckor. Varje träff är 2,5 timmar. Barnvakt ﬁnns i grupplokalen.

I stadsdelen har vi en gruppverksamhet
för ensamstående föräldrar och deras
barn. Vi ses tisdagskvällar jämna veckor
kl 17-20. Vi bjuder på mat.

För ytterligare information kontakta
Susanne Andersson, 031-366 98 24
(vuxna) och
Birgitta Svensson, 031-366 98 23
(ungdomar)

För ytterligare information kontakta
Gerd Nordström 031-366 98 21
Agneta Utkovic 031-366 94 48
Ritva Lyytikäinen 031-366 96 75
Birgitta Svensson 031-366 98 23

För ytterligare information kontakta
Gerd Nordström tel 031-366 98 21
Agneta Utkovic tel 031-366 94 48

Kärra Bibliotek

BOOKCROSSING

- VÄRSTA BOKEN!

Öppettider i helgerna..
Julafton, juldagen och annandag jul - stängt.
Nyårsafton och nyårsdagen - stängt.
Alla andra dagar har biblioteket ordinarie öppettider.

Bibliotekets julklappstips
Göteborgarnas guide till kust- och inlandsmiljöer
av Stefan Andtbacka och Mats Johansson
En riktig liten pärla med 30 naturområden och kulturmiljöer
i och omkring Göteborg. Boken ger också tips på vandringsleder, korta och långa, lätta eller mer krävande. För samtliga
områden och vandringsleder ﬁnns beskrivningar hur du tar
dig dit. Med cykel, kollektivtraﬁken eller med bil.

Lämna den på en parkbänk eller på ett ﬁk, överlämna den till
en kompis eller lägg den på gymmet - varsomhelst den kan
tänkas få en ny läsare!
Värsta boken är en ungdomssatsning från biblioteket i Kärra.
Ett femtiotal pocketböcker för ungdomar har placerats ut på
strategiska ställen i Kärra. Den som hittar boken och vill läsa
den, gör det, och lägger sedan boken någonstans där någon
annan kan hitta den. Tanken bakom projektet är att ungdomar
som inte kan, eller inte vill, komma till biblioteket, ändå på
ett enkelt sätt skall ha tillgång till god litteratur. ”BookCrossing” har blivit ett fenomen över hela världen; böcker man
gillar delar man med sig av genom att lägga dem på ﬁnurliga
ställen i det offentliga rummet.

Var med och påverka!

Hoppet av Moni Nilsson
(ungdomsbok)
En berättelse med verklighetsbakgrund om kurdiska pojken
Azad och hans bror, som skickas som ensamma ﬂyktingbarn
till Sverige. De hamnar av misstag hos styvföräldrar som inte
alltid är så snälla. Barnen försöker komma på ett sätt att ta sig
till Tyskland där de ska möta sina riktiga föräldrar.
Boken är spännande, humoristisk och har ett hoppfullt slut.
Kan varmt rekommenderas till barn och ungdomar i mellanoch högstadiet!

Vill du vara med och påverka bibliotekets verksamhet och
komma med synpunkter på till exempel mediainköp, programverksamhet eller annat som just du tycker är viktigt.
Kom då med i bibliotekets brukarråd. Vi träffas två gånger
per år och samtalar.
Anmäl intresse till Lena Adelstål tel. 031-366 94 70 eller
e-post lena.adelstal@karra.goteborg.se.
Du är alltid välkommen med dina synpunkter via e-post eller
telefon.

Syster och bror, liten och stor
(barnbok)
Att få syskon kan vara både hemskt och härligt! Boken innehåller en blandning av gammalt och nytt om syskonskap – även
adoptivsyskon och ”plastsyskon”. Astrid Lindgrens och Ilon
Wiklands Jag vill också ha ett syskon och Lena Anderssons
Kottens hemlighet är två av bidragen.
Kenta och barbisarna
av Pija Lindenbaum (bilderbok)
Kenta är så himla bra på fotboll. Han skjuter lätt en rökare mitt
i krysset. Men i dag vill han vara inne. Tjejerna är i dockvrån.
Kenta packar upp sin rygga och går dit. De märker inte honom
och barbisen fast han står där en lång stund.
Tjejerna på dagis är inte så där jättesugna på att släppa in
Kenta i leken. Och när han ändå till slut lyckas komma med,
är problemet de andra killarna. Hur ska de tolka att han leker
dessa ”typiska tjejlekar”? Det går bra.
Illustrationerna är talande och livfulla. De uttrycker många
skiftande tankar och stämningar som inte ryms i texten. Färgerna och perspektiven förstärker hela tiden känslor och lyfter
fram relationerna mellan barnen. Detta är en av årets absolut
bästa bilderböcker!

Kärra sim- och sporthall
Öppettider i helgerna..
23 december
Julafton
Juldagen
Annandag jul
27 december

Bad för alla
STÄNGT
STÄNGT
STÄNGT
Bad för alla
Vuxenkväll
28 december
Bad för alla
29 december
Bad för alla
30 december
Bad för alla
Nyårsafton
STÄNGT
Nyårsdagen
STÄNGT
2 januari
Bad för alla
3 januari
Bad för alla
Vuxenkväll
4 januari
Bad för alla
Trettondags afton Bad för alla
Trettondag jul
Bad för alla

9 - 15

Gym 9 - 15

7 - 18
18 - 20
9 - 20
9 - 15
9 - 15

Gym 7 - 20

9 - 16
7 - 18
18 - 20
9 - 20
9 - 15
9 - 15

Gym 9 - 20
Gym 7 - 20

Gym 9 - 20
Gym 9 - 15
Gym 9 - 15

Gym 9 - 20
Gym 9 - 15
Gym 9 - 15

Med reservation för ändringar.
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