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Kårstabygden Nya
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Premiär på Vallentuna IP när GoIF KÅRE flyttar KÅREVALLEN denna vår dag.
Varmt välkomna och upplev fotboll som det ska vara, en breddfotboll med kärleken till sporten.
Foto: Stefan Larsson
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SID 4-5

Bottes dröm blev verklighet!

Carina Hermansson gör rallycomeback

Botte har varit ledare för GoIF KÅRE´s bandykrigare de
senaste 17 åren och därför kunnat följa de flesta spelarna sedan knatteåldern. Nu har hans dröm blivit verklighet sedan laget nått division ett.

Carina, som slutade köra
rally för snart tio år sedan,
kände att intresset för
sporten var för stor för att
släppa för evigt.

SID 2-3
Att vi har ett kolossalt sortiment av Thailändska och andra asiatiska livsmedel, färskvaror
och godis visste du väl redan.
Välkommen in för att kika, handla och njuta ...
Vi talar svenska så klart!

SID 7

Ordföranden har ordet:

”Breddfotboll
med lantlig
touch av koskit”
Bäste läsare,
Vallentuna och Täby
kommuner är fantastiska
att leva och bo i. Dessa
två Stockholmskommuner
erbjuder både stadsmiljöer
och lantkänsla.
Övriga delar av Sverige kallar
oss ofta mer för ”NOLL ÅTTOR” än för Vallentuna
eller Täbybor……men vi
är alla lika stolta över våra
respektive orter.
”En gris.. en ko..en

Kårstabygdebo”, det är ett
uttryck som känns positivt
och levande.
Jag tror att många kan känna
en avundsjuka mot oss som
bor på landet så otroligt nära
Sveriges huvudstad.
Att bo här på landet, i
Kårstabygden, innebär bland
annat att vi inom 30 minuter
kan åka från storstadens
avgaser till kossornas
lantliga och naturliga
”gaser”. Vi kanske rent av är

bortskämda?
Intresset att flytta till Kårsta
och Ekskogen är stort
och kommer att ta fart än
snabbare nu när tätorterna
Vallentuna och Täby
växer så att det ”knakar”.
Kårstabygden är också på
väg att möta framtiden och
har därför några områden
som när som helst kommer
att ge möjlighet till att bygga
bostäder. Intresset för detta
är stort mycket tack vare
Kårstaskolan som erbjuder

tionell design.
Vi står för kvalité i funk
tör i Norrort.
Vi är din klubbleveran
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många barn att få växa upp i
denna lugna, harmoniska och
idylliska landsbygd.
Bygdeliv och föreningsliv på
landet
Spontanitet, kamratskap,
flexibilitet, innovation,
entusiasm, omtanke,
starkt engagemang och
framförallt glädje är en
del av nyckelorden för
hela Kårstabygden och
den klubbkänsla som finns
för denna lilla, lokala,
föreningen, GoIF KÅRE.
GoIF KÅRE samarbetar aktivt
med alla boende i bygden
så att det förverkligas fullt
med aktiviteter året runt för
barn, ungdomar och vuxna.
Föreningen kan, skrytsamt,
redovisa följande exempel
på aktiviteter: zumba,
cirkelträning, badminton,
innebandy, fotboll, ”hopp &
lek” för de riktigt små, bandy,
löparträning med mera.
Dessutom har föreningen en
tradition att arrangera en
fotbollsskola varje år sedan
1994, en fotbollsskola som
lockar många barn i åldrarna
7-12 år.
Föreningen arrangerar och
deltar också i större event
varje år så som det mycket
populära SKRIDSKODISCOT
i februari, Vårcupen för
fotbollsknattar i maj
och det stora eventet
KÅRSTABYGDENS DAG,
som är sista lördagen i
augusti varje år på Kårevallen

i Kårsta.
Ett annat stort event
som föreningen deltar i,
som funktionärer, är det
stora KOUTSLÄPPET,
som familjen Lindgren på
Backa Gård har varje år
och som lockar närmare
5000 besökare. Det som
föreningen är oerhört stolt
över är att alla aktiviteter
och engagemang förverkligas
av fantastiska personer som
ställer upp helt ideellt utan
något som helst arvode.
Vi kan med glädje konstatera
att föreningen möter
framtiden på samma sätt
som grundarna av föreningen
gjorde 1935, det vill säga
helt ideellt och med en
öppenhjärtlig dialog mellan
alla medlemmar där alla skall
känna sig lika värda och få
ärlig uppmärksamhet i sitt
engagemang.
Att vara medlem i GoIF
KÅRE innebär bland annat
att du är en av delägarna
i föreningens egenägda
anläggning KÅREVALLEN,
vilket är cirka 22 000kvm
tomt, inkluderat en gräsplan
för fotboll, klubbstugor med
fräscha faciliteter med mera.
Något som får alldeles för
lite uppmärksamhet är att
GoIF KÅRE´s medlemmar
skapar den naturisbana som
finns för skridskoaktiviteter
och där föreningen spelar och
tränar bandy. Det är många
ideella arbetstimmar som
föreningen lägger på att skapa
denna kommunala isbana.

Intresset är oerhört stort över
möjligheten att Vallentuna
kommun förverkligar en
konstfrusen isbana i Kårsta.
Nu när glädjen är stor i
hela kommunen över att
GoIF KÅRE lyckats ta en
plats i bandyns division
1, nästa säsong, så kanske
frågan är än mer ”het”. En
tanke som flyger i mig är
att det ser ut som de pengar
som kommunen avsatt för
att investera i en gång &
cykelväg, i Kårsta, är på väg
att ”frysa inne” för 2013.
Dessa 12 miljoner kanske kan
investeras i Kårsta detta år i
alla fall och då en konstfrusen
isbana? Nåja, en tanke värd
att lyfta fram, tycker jag.
Nu är i alla fall våren här

och alla isar smälter…..och
fotbollen startar upp säsongen
2013
Söndagen den 28:e april
kommer GoIF KÅRE och
delar av Kårstabygden till
Vallentuna IP…kom du
också!
Denna dag är historisk
eftersom GoIF KÅRE
gör sin premiärmatch i
SUPERSEXAN och spelar
den på IP eftersom Kårevallen
i Kårsta ännu inte är
spelduglig.
Kom till matchen och
upplev RIKTIG fotboll, dvs
breddfotboll……det är ju
breddfotbollen som gör att
elitfotbollen finns!
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Likt korna på Backa Gård,
när det är koutsläpp, släpper
vi nu ut gubbarna på
fotbollsplanen….Muuuhhh!
”NU SKA VI MOCKA
SKITEN UR SUPERSEXAN”
Följ gärna vårt fotbollsgäng
denna säsong, även
bandygänget och alla andra
aktiviteter, som vi i GoIF
KÅRE förverkligar, genom att
titta in på vår hemsida: www.
goifkare.se
Känn dig varmt välkommen!
Staffan Hassius
Stolt ordförande i GoIF
KÅRE…den lilla klubben med
det stora hjärtat
Foto: Stefan Larsson

Äntligen vår!
SPARA 500:-

2495:Weber Gasolgrill
Q220 med stativ
Ord pris 2995:-

1595:Jotun Optimal Fasadfärg
– nu ännu bättre!
Ord pris 1795:-

1695:Köpa uterum?
Välj bland marknadens bredaste sortiment. Vi har 900 olika
standardrum samt att vi skräddarsyr efter dina önskemål.
Medtag måttskiss för offert. Välkommen!

Bosch Gräsklippare
Rotak 43 1700W +
Grästrimmer ART 23
Easytrim

PAKETPR IS!

Ord pris 2995:-

Uterum
Rum för ett nytt liv

www.santex.se

JÄRNIA VALLENTUNA

Tuna Torg 1 A, Tel. 08-511 743 20 E-post vallentuna@jarnia.se
Öppettider: Mån - Fre 09.00 - 18.00 Lör 10.00 - 15.00 Sön 11.00-15.00

Gäller tom 31 juli eller så lång lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi hjälper dig välja rätt!
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KÅREVALLEN komm
Nu är det dags för säsongen 2013.
Förra året började tufft med flera förluster men laget kämpade på hela året och när
säsongen var slut var det historiska avancemanget klart för spel i division 6.
Träningarna drog igång bara en vecka efter seriespelets slut förra året. Vi har tränat
hårt hela vintern inomhus i Brottbyhallen och har från april kunnat träna på konstgräs på Vallentuna IP med bra närvaro och bra fart.
Truppen är till stora delar intakt från 2012 och vi har fått in ett antal nyförvärv som
spetsat kvalitén och höjt nivån på laget.
I premiären ställs vi mot Knivsta som slutade på en sjunde plats förra säsongen, men
ser starkare ut i år.
Årets division 6 södra ser tuff ut och slutligen kommer det nog bli en jämn tabell. Det
kommer krävas hårt jobb hela året på varje träning och match. Laget, klubben och
hela bygden Kårsta kommer att ge 100% för en bra och publikfylld säsong 2013.
Hoppas just du är med och stöttar oss! Nu kör vi!
Lagledningen.

INFÖR DAGENS MATCH
SPELARTRUPPER 2013
GoIF KÅRE

Knivsta IK

Pierre Haag
Michael Martin
Joakim Lund
Erik Lundqvist
Sebastian Reinke
Tom Sölvberg
Alexander Gräns
Martin Eurén
Carl Hohenstein
Max Öhman
Marcus Köks (Lagkapten)
Torbjörn Eriksson
Joakim Lyfors
John Sölvberg
Kristofer Danielsson
Niklas Thörnvik
Mathias Lundkvist
Glenn Sölvberg
Robin Hägg
Rasmus Kristoffersson
Daniel Zachrison
Pontus Engström
Joakim Marmerstedt
Daan Drupsteen
Timmy Haag

Joakim Bergman
Andreas Gladh
Fredrik Liljeros
Fredrik Wallin
Oskar Öst
William Fröberg
Johan Helander
Fazmi Faiz
Joakim Aveholt
Fredrik Mattsson
Per Georgeén
Marcus Helander
Jonas Jansson
Robin Stenmark
Peter Jansson
Viktor Jansson
Gerjan Ramaker
Kristoffer Hedberg
Joakim Bengtsson
Tobias Eriksson
Adam Karlsson
Robin Åberg
Jens Burström

Ulf Lyfors, Tränare
Anders Eriksson, Tränare
Robert Holmberg, Målvaktstränare
Mikael Persson, Sportschef

Alexander Edstein, tränare
Erik Bergström, ass tränare

GoIF K

vs
Knivs

En stolt medle

sponsrar denna dag

28 A
kl. 15

Stockholms Maskintjänst AB

After-match på Gästgiveriet!
Som stolt sponsor av Kårstabygdens stolthet Goif KÅRE
välkomnar vi alla nära & kära i publiken 28 april 2013
Goif-Burgare & stor stark endast 99:17:00 startar festen på Gästis Varmt välkomna!

Tuna torg 5 • 08 511 793 40
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Följ oss på

www.goifkare.se

Foto: Stefan Larsson

HEMMAMATCHERNA PÅ KÅREVALLEN 2013
2013-04-28
2013-05-11
2013-06-08
2013-06-15

15:00
13:00
13:00
13:00

Söndag
Lördag
Lördag
Lördag

GoIF KÅRE - Knivsta IK
GoIF KÅRE - Rosersbergs IK
GoIF KÅRE - Fortitudo FC
GoIF KÅRE - IF Viña del Mar

2013-08-11
2013-08-25
2013-08-31

13:00
13:00
15:00

Söndag GoIF KÅRE - Markim-Orkesta IF 2
Söndag GoIF KÅRE - Vassunda IF
Lördag GoIF KÅRE - Sigtuna IF

2013-09-08

16:00

Söndag GoIF KÅRE - Bro IK

2013-09-22

13:00

Söndag GoIF KÅRE - Funbo IF

KÅRSTA
DEL
SOL
Åk roslagsbanan Du med till startstationen
Kårsta och där finns Vi … Varmt välkomna!

Kårstavägen 320 • 08 752 90 72 • Öppet: Ons - Fre 15 - 22 Lör 12 - 22 Sön 12 - 21 • www.karstadelsol.se

AFTER WORK
Fredagar 15-18
Räkmacka &
Stor stark

79:-
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VBK HOCKEY hälsar
GoIF KÅRE välkomna
till Vallentuna IP den
28:e april
”Oj, vad kul att ni skall spela er
seriepremiär på Vallentuna IP,
precis bredvid vår hockey-borg”,
säger den hockeyälskande och
föreningsengagerade Lasse Barkström
och ler.

VBK Hockey är i full fart att driva
sin verksamhet framåt, in i framtiden,
berättar han vidare.
Resan in i framtiden börjar nu,
poängterar VBK Hockeys styrelse i
sin planering.
Den långsiktiga sportsliga Visionen
för Vallentuna Hockey 2020 är
att ha ett lag i Allsvenskan med
Alaget, spela SuperElit med J20 samt
RegionsElit med J18. Vallentuna
Hockey kraftsamlar därför på
både senior- och juniornivå till
nästa säsong. Det gör man med en
välmeriterad tränarkonstellation. Till
sin A:lagsverksamhet har klubben
rekryterat Anders Hultin från AIK
och på Juniorsidan har man sedan
tidigare Hasse Persson och nu även
Janne Andersson från Väsby.
Målet för A:laget säsongen 20132014 är att först nå All Ettan till jul
och sedan ta sig till PlayOff.

Nu är grunden för klubbens sportliga
verksamhet på plats. Föreningen
arbetar nu hårt med att bygga upp
ett nätverk av samarbetspartners
som tillsammans med Vallentuna
Hockey skall nå visionen 2020. Ett
ytterst viktigt arbete där föreningen
vill nå företagare som kan ingå i ett
viktigt nätverk av företagare i hela
Vallentuna kommun och samtidigt
vara med på denna spännande resa,
tillsammans med Vallentuna Hockey.

https://www.
facebook.com/
groups/8845431451/

Du vet väl att vi finns
på facebook?

Resan börjar nu, men startskottet
passar bra att avfyra när GoIF KÅRE
gör seriepremiär i SUPERSEXAN på
Vallentuna IP.

Alla kan starta en facebooksida men det är en helt
annan sak att få den ”levande” WB Media startar nu
utbildning för små och medelstora företag i vad du
bör tänka på och hur man gör.
Kursen är en kväll och tar ca 2-3 timmar.
Det här ingår








Grunderna för en fungerande facebooksida.
Exempel på lyckade resultat och mindre lyckade
Hur marknadsför jag min sida, vem vill jag nå
Hur bör just min sida se ut, bilder info mm.
Annonsering av min fb i tidning, radio, tv, flygblad mm
Work shop: deltagarnas syn på din verksamhet.
Kaffe eller te & macka.
Introduktionspris 500kr / deltagare.
Datum 25/4 kl: 18.30– ca: 21.30 Scandic Täby.
Anmäl dig på wb.peter@telia.com eller på 0708-151407
Max 15 deltagare per tillfälle.

WB Media

KÅRSTABYGDEN NYA • Vecka 17 2013
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Sveriges snabbaste rallytjej gör
comeback i Svenska Rallycupen
Vallentuna kommun och dess
invånare har knappt läst klart om den
härliga nyheten att Nicklas Karlsson,
från Ekskogen i Kårstabygden, fått
landslagsuppdrag i rally förrän
nyheten om att bygdens snabba
rallytjej Carina Hermansson gör
comeback i sin nya rallybil.
Carina, som slutade köra rally för
snart tio år sedan, kände att intresset
för sporten var för stor för att
släppa för evigt. När Carina köpte
sin Subaru WRX, byggd av Tommi
Mäkinen med cirka 300 hk (vrid
600Nm), bestämde hon sig för att
göra sin comeback. Redan innan hon
nu skall börja jaga sponsorer har
hon bestämt sig för att köra Svenska
Rallycupen.
Svenska Rallycupen är en öppen
rallyserie i Mellansverige med sju
deltävlingar och åtta klasser. Hela
rallyserien startar med KMK-Trofén

i Katrineholm den 25:e maj och där
kommer Carina försöka delta med
sin kvicka bil, sin rutin och visa
att hon fortfarande är så snabb att
hon kan ha sådana sluttider som
åter skapar rubriker i rallysverige.
Carina är osäker om hon kan delta
i varje lopp, men hon gör ett försök
och hoppas att det kan komma en
sponsor som vill finnas med i denna
comeback, som kommer att få stor
uppmärksamhet inom svensk rally.
Carina Hermansson driver ett eget
elföretag och jobbar hårt för att
leva sin dröm….sin rallydröm! Vill
du följa Carinas framfart i Svenska
Rallycupen så finns massor med info
på facebook, i gruppen som heter just
Svenska Rallycupen.
Vi önskar Carina lycka till!
//Text: Kårstabygden
Foto: Stefan Larsson

Stångberga Sjukhem
möter framtiden.

VALLENTUNA

Stolt sponsor av
Coop Kaffe
Alldeles vid Kårstabygdens gräns, närmare Brottby, finns ett vårdhem som
stolt representerar det lantliga vårdalternativet. I den herrgårdsliknande
entrén ”andas” landsbygdskänsla och
värme.

varje dag. Kvalitet skapas i mötet
med våra gäster. En viktig del i detta
är också att kunna erbjuda god och
lustfylld mat från vårt eget kök, vilket
också bidrar till kvalitet, omtanke och
mångfald”.

”Alla talar mycket och gärna om
trygghet och kvalitet i vården, vilket
låter jättefint och bra på alla vis. Men
vad människor, oavsett ålder, verkligen vill ha är tid, tid och återigen tid.
Det är vad våra boende får på Stångberga.” Säger Birgitta Josephson,
Grundare av Stångberga Sjukhem

Fredrik Josephson, VD och Birgittas
son, säger stolt:

Stångberga Omsorg är ett
äldreboende som erbjuder både
korttids och permanent boende,
vilket familjeföretaget bedriver med
personanpassad vård och omsorg.
Birgitta säger också att, ”Målet är att
våra gäster ska uppleva livskvalitet

500g
ord. pris 29.95
max 2 st/hushåll
Gäller 21-28 april
2013.

”Välkommen på besök så bjuder vi
på fika”
//Text Kårstabygden

20:-

/st

* Montering, servicebil samt ev. tillbehör tillkommer
Priserna gäller tom 30 april 2013. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

