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Föreningar på Norra 

Hisingen 

På Norra Hisingen finns ett rikt föreningsliv med allt från scouter och 

idrott till odlar- och kulturföreningar. I denna folder hittar du några av 

alla föreningar i stadsdelen. Foldern kommer att fyllas på och uppdateras 

efterhand! 

Vill du veta mer om föreningar, har du en förening eller funderar du på att 

starta en förening? Då kan du kontakta stadsdelsförvaltningens 

föreningsstöd. Till oss kan du också vända dig med frågor om 

föreningsstöd och/eller idéer kring samverkan med stadsdelens 

verksamheter. 

Kontakt: norrahisingen@norrahisingen.goteborg.se 

  



 

 

  

Bollsporter 
Hisingskärra Innebandyklubb  

HisingsKärra innebandyklubb bildades 2011 och bedriver träning och 

matchspel i innebandy. Vi arrangerar turneringar, sportscamps och 

aktiviteter för vuxna som barn.   

Kontakt: hisingskarraibk@hotmail.com 

Hemsida: www.laget.se/hisingskarraibk Facebook: HisingskärraIBK 

Verksamhetsområde/Adress: Kärra/Gerrebacka  

 

Innebandyföreningen Backadalen  

Föreningen bildades 1984 och har drygt 500 medlemmar. Fler än 400 

aktiva spelare och ca 80 ledare, 25 träningsgrupper från barn till senior. 

Seniorlagen tränar spelar i Lundbystrand Sporthall och ungdomlagen i 

Tuve Sporthall, Skälltorpsskolan med flera. Se vår hemsida för mer info 

om träningsgrupper.  

Kontakt: kansli@backadalen.nu   Tel. 0722-52 66 96  

Hemsida:  www.backadalen.nu   Facebook:  @backadalen 

Verksamhetsområde/Adress: Backa/Tuve/Säve/Lundby  

 

Kärra Innebandyklubb  

Innebandyförening med fokus på glädje, 

gemenskap och utveckling. 

Innebandylekis för de yngsta från 4-5 år 

med leken, koordinationen och   motoriken 

i centrum. Vi har träningsgrupper för både 

tjejer och killar upp till motionsnivå, 

(veteraner).  

Kontakt: karraibk@hotmail.com  

Hemsida: www.karraibk.se 

 

 

mailto:hisingskarraibk@hotmail.com
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Backatorp Idrottsförening   

Ideell idrottsförening med både fotboll och gymnastiksektioner.  

Till oss är alla välkommna. 

Kontakt: kansliet@backatorpif.se  031-5810 82 

Hemsida: www.backatorpif.se  

Verksamhetsområde/Adress: Backa/ Skogome/ 

Backatorp   

Säve Sportklubb  

Vi har ungdomsfotboll för pojkar och flickor, 

barngymnastik, motionsgrupper för vuxna,  

innebandy damer och herrar samt bordtennis för seniorer.  

Kontakt: save.sk@telia.com   0769-02 37 95  

Verksamhetsområde/Adress: Tåfjällsvägen 15,  423 71 Säve  

 

Hisingsbacka Fotbolls Club 

Hisingsbacka FC är en fotbollsförening med ungdoms- och 

seniorverksamhet. Vi står för FAIR PLAY. Målet är att skapa lust och 

glädje för alla aktiva och ledare. Lekfull träning och målmedveten 

utbildning är viktigare än resultat. Klubben är lika mån om att både 

flickor och pojkar spelar fotboll på samma villkor. Hit är du välkommen 

som barn, ungdom och senior. 

Kontakt: kansli@hbfc.se   031-52 38 72 

Verksamhetsområde/Adress: Backavallen 

 

Kärra Klareberg idrottsförening 

Vi är en fotbollsförening med bred ungdomsverksamhet med både flick- 

och pojklag i flera årskullar. En förening som brinner för stadsdelen och 

dess invånare, och vill vara ett självklart val för barnen som vill spela 

fotboll. Hit är du välkommen som barn, ungdom och senior. 

Kontakt: info@karrakif.se 

 

 

 

mailto:kansli@hbfc.se
mailto:info@karrakif.se


 

 

  

Backa Handbollsklubb  

Backa HK är en handbollsförening med lag från lekis till senior. Hos oss 

finns möjlighet till både breddidrott och elitsatsning. Våra ledare är 

välutbildade både inom handbollen och även på den sociala fronten. Hos 

oss måste alla ledare genomgå förbundets grundutbildning Framtidens 

handbollsspelare, samt Sportfronts Idrotten mot sexuella trakasserier. 

Varmt välkomna att prova på världens häftigaste sport med oss hajar!  

Vi hajar handboll!   

Kontakt: kansliet@backahk.se  

Hemsida: www.backahk.se  Facebook: Backa Handbollsklubb 

Verksamhetsområde/Adress: Backa/Hisingen  

 

Kärra Handbollsförening  

Handbollsförening från Hisings-Kärra Göteborg bildad 1958, med 

Lillekärrshallen som hemmaarena. Elit och breddverksamhet med  damer 

och herrar i Allsvenskan säsong 2019/20. Femton USM Guld på 

ungdomssidan. Handbollslekis från 3 år, Ungdomslag för flickor och 

pojkar från 6 år och uppåt,  

Kontakt: kansli@karrahf.se, 031-57 10 85  

Hemsida: htto://www.karrahf.se, Facebook: karrahandboll 

Verksamhetsområde/Adress: Hisings Kärra  

 

Backa Bordtennisklubb 

Vi erbjuder pingisträning till barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar  

och på alla nivåer. 

Kontakt: backabtk@hotmail.com  

Hemsida: www.backabtk.se 

 

Tuve Tiger bangolf 

Bangolf med social inriktning för unga till pensionärer. Vi har 

bangolfskola, tävlingar och event.  

Kontakt: 031-55 62 50 

Verksamhetsområde/Adress: Grästuvevägen 25 Tuve 

 

mailto:kansliet@backahk.se
http://www.backabtk.se/


 

 

  

Albatross Golfklubb 

Kontakt: reception@albatross.se 

Hemsida: albatrossgolf.se 

Verksamhetsområde/Adress: Lerbäcksvägen 50 

 

 

Kampsporter 

 

Brottarklubben Bryggan 

Brottning är en sport som passar alla! Genom brottningen tränar du upp 

både smidighet, styrka och kondition. Vi har träning tre dagar i veckan 

och har åldersgrupperna 5-8 år, 8-14 år samt 14 år 

och uppåt och killar och tjejer tränar gemensamt. 

Förutom träning ordnar vi läger, gemensamma 

avslutningar och klubbmästerskap som skapar en bra 

sammanhållning mellan alla våra medlemmar.  

Välkomna att höra av er och prova på! 

Kontakt: Brottarklubbenbryggan@gmail.com 

Facebook: Brottarklubben Bryggan 

Verksamhetsområde/Adress: Träningarna hålls på 

Tångenskolan i Tuve.  

 

Ironman Club Kärra  

Vi tränar Kick- och Thaiboxning i Hisings Kärra  

med inriktning på barn från 10 år och ungdomar  

från 14 till vuxen.  

Kontakt: 0765-53 43 83  Facebook: ironman Club Kärra  

Verksamhetsområde/Adress: Lillekärrshallen 195, Hisings Kärra  

 

Kärra Taekwon-Do 

Vi tränar den koreanska självförsvarskonsten ITF Taekwon-Do.  

Vi välkomnar alla från 4 till 100 år. 

Kontakt: kontakt@karratkd.se 

Hemsida: www.karratkd.se 

 

mailto:reception@albatross.se
mailto:kontakt@karratkd.se
http://www.karratkd.se/


 

 

  

Motion, precision, styrka 

 

Tolereds AIK 

Orienteringsklubben på Hisingen med klubbstuga vid Tuvevallen. Vi har 

träningar för alla åldrar och arrangerar motionsorienteringar och tävlingar 

där alla är välkomna att prova. Nybörjarkurser hålls 1-2 gånger per år. 

Kontakt: taik@toleredutby.se 

Hemsida: www.toleredutby.se 

 

Bågskytte gothia  

Vi startade 1963 och är den enda bågskytteförening på Hisingen, hit är 

alla välkommna. Under den varma delen av året (från maj), har vi vår 

verksamhet ute i Tuve, mittemot Gårda Johan. På vintern (från oktober), 

skjuter vi i Kärra Centrum där vi har vår inomhuslokal. Prova på 

bågskytte på måndagar 17:30-19, kom bara förbi, ingen bokning krävs. 

Kontakt: info@bsgothia.com, www.bsgothia.com  

Verksamhetsområde/Adress: Kärraplatsen och Tuve  

 

Göteborgs Styrkelyftarklubb  

På vårt gym vid Stigs Center i Hisings Backa är alla välkomna att träna, 

motionärer som tävlingssatsande. Vi har ett fullt utrustat gym med fria 

vikter, styrketräningsmaskiner och motionsmaskiner. Medlemsavgiften är 

179 kr/mån och ger fri tillgång till gymmet med personlig nyckel.  

Kontakt: goteborgsk@gmail.com    

Hemsida: www.gsk.nu  

Verksamhetsområde/Adress: Importgatan 2, 422 46 Hisings Backa   

 

Hisingens Motorklubb  

Vi är en motocross klubb där värme och kamratskap är ledord. Vår 

verksamhet riktar sig till alla, från barn och ungdomar till glada 

motionärer, som tillsammans vill utveckla sin körning. 

Kontakt: Info@hisingensmk.se  

Hemsida: http://www.hisingensmk.se 

Verksamhetsområde/Adress: Stora holms crossbana  

 

mailto:taik@toleredutby.se
http://www.toleredutby.se/
mailto:info@bsgothia.com
http://www.bsgothia.com/
mailto:goteborgsk@gmail.com
mailto:Info@hisingensmk.se
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Dans 

Victory Dance Academy  

Vår dansstudio, inom Disco, Hiphop och Slowdance, erbjuder tre olika 

tävlingsteams med målet att träna så breda dansare som möjligt och göra 

alla våra dansare redo för tävlingsgolvet. Vi är medlemmar i Svenska 

Danssportförbundet. Du är välkommen från 10 år.  

Kontakt: info@victorydanceacademy.se 0702-97 96 36 

Hemsida: www.victorydanceacademy.se  

Verksamhetsområde/Adress: Norra Hisingen  

 

Dansföreningen Fårjalov  

Dansföreningen Fårjalov håller kurser i gille-, gammaldans och bugg för 

dig över 18 år. Föreningen har funnits i över 40 år! Alla är välkomna att 

komma med i dansgemenskapen, du får motion på köpet. 

Kontakt: Lennartstrand@farjalov.se,  0704-67 08 29  

Hemsida: www.farjalov.se,  Facebook: Fårjalov  

Verksamhetsområde/Adress: Dansar i Selma Lagerlöfs Center & Tuve 
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Odling 
Tuve Örtagårdsförening  

Tuve Örtagård och Tuve Arboretum ligger mellan 

Brunnehagen och Gunnestorp-skolan. Föreningen är 

ideell och bildades 1999. Örtagården och 

Arboretumet är öppna för allmänheten året om. Båda 

är till för att visa hur olika örter resp träd och buskar 

ser ut, ingenting skördas eller säljes. Från slutet av 

maj till oktober finns informationsblad i 

väderskyddade boxar. Hit är du som är 

trädgårdsintresserad och gillar att sköta om en 

trädgård tillsammans med andra välkommen.  

Kontakt: tuveortagard@gmail.com  

Hemsida: www.tuveortagard.wordpress.com 

Verksamhetsområde/Adress: Mellan Brunnehagen och Gunnestorpskolan 

i Tuve 

 

Brunnsbo Trädgårdskollektiv 

Brunnsbo Trädgårdskollektiv har en trädgård vid Rimsmedsgatan i 

Brunnsbo. Vi har all odlingsyta tillsammans som vi planerar, arbetar och 

skördar tillsammans. Vi vill genom ett gemensamt intresse för odling och 

trädgård lära känna grannar och skapa gemenskap i området. 

Kontakt: brunnsbotradgardskollektiv@gmail.com 

Facebook: Brunnsboodlarkollektiv 

 

Gösta Berlings odlarförening  

Gösta Berlings odlarförening upplåter det av Göteborgskommun arrenderade 

området i lotter till medlemmarna. Föreningen främjar samarbete och intresse 

för odling bland medlemmarna, ansvarar för skötsel och underhåll av 

området och de anläggningar föreningen nyttjar. Mångfald i föreningen 

bidrar till att medlemmarna kan byta kunskap och erfarenhet med varandra. 

Att jobba med jorden och plantor samt träffa andra gör att man mår bra.  

Kontakt: odling.gb@gmail.com 

Verksamhetsområde/Adress: Området ligger nära Selma Lagerlöfs Torg  

mailto:tuveortagard@gmail.com
mailto:brunnsbotradgardskollektiv@gmail.com
mailto:odling.gb@gmail.com


 

 

  

Djurskötsel 

Stall Adam ryttarförening 

Vi erbjuder prisvärd och miljövänlig ridning för hästintresserade i alla 

åldrar och kunskapsnivåer. 

Kontakt: stalladam@gmail.com 

Hemsida: www.idrottonline.se/StallAdamsRF-Ridsport 

 

Göteborgs Handikappridklubb  

Ridskola för ryttare i alla åldrar, med eller utan funktionsvariationer. 

GHRK har ridhus, paddock, anlagd ridväg, terrängbana och naturstigar i 

vackra omgivningar. Grupper med anpassad storlek och svårighetsgrad, 

allt utifrån varje ryttares eget behov.  

Kontakt: info@ghrk.se  

Hemsida: www.ghrk.se  

Verksamhetsområde/Adress: Rödbo Lunnaväg 10, 442 90 Kungälv  

 

Tolsereds 4H-Gård  

4H:s motto -Lära genom att göra. Det är den röda tråden i vår 

verksamhet. Gården är öppen alla dagar kl 10-16. Man får gå runt 

kostnadsfritt och titta på djuren. Vi försöker bevara svenska lantraser 

inom jordbruket .Vi har även en del utrotningshotade raser . Barnen får 

uppleva djuren på nära håll då man kan klappa samt hjälpa till med 

djurskötseln på eftermiddagarna. Vi erbjuder även Studiebesök med 

guidning, ponnyridning samt grillning. Ridverksamhet, sport-, påsk- 

sommar- och höstlovsaktiviteter. Sommarlovsläger v.25-33. 

Kulturarrangemang som Valborgsfirande samt Familjedagar.  

Barnkalas är populärt hos oss under hela året.  

Kontakt: tolsereds4h@gmail.com  031-57 15 05  

Hemsida: www.tolsereds4h-gard.simplesite.com   

 

 



 

 

  

Kättilsröds 4h gård  

Kättilsröd är en stor 4h gård nära Tuve och Hisingsparken. Tycker man 

om djur o natur så ska man komma till oss. Titta in på våran hemsida så 

kan ni se alla aktiviteter vi erbjuder. Vi gör många aktiviteter ihop med 

barn och ungdomar som kommer till gården för att de har ett stort intresse 

i djur och natur.   

Kontakt: 031-55 09 04  

Hemsida: www.kattilsrods4h@telia.com 

 

Ladan Backa Västergård   

Ladan är en mysig mötesplats i lantlig miljö med svenska lantbruksdjur. 

Här finns både lekplats, grillplats och möjlighet att lära sig mer om 

djuren. Vi erbjuder bland annat rundvandringar, ponnyridning och 

barnkalas. Varmt välkomna! 

Kontakt: stallansvarig@ladanibacka.se  0762-77 17 69 

Hemsida: www.ladanibacka.se www.facebook.com/ladanibacka  

Verksamhetsområde/Adress: Rimmaregatan 9B, Hisings Backa 

Sociala föreningar 

Passalen   

Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett 

meningsfullt och aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga vuxna 

med funktionsvariation. Vi tror att kravlösa och egenvalda aktiviteter 

tillsammans med andra ger delaktighet, självförtroende och självkänsla. 

Passalens verksamhet är föräldrafri och utvecklas utifrån medlemmarnas 

tankar och behov. I nära samarbete med kommunal, privat och ideell 

verksamhet utvecklar vi aktiviteter för ett aktivare och meningsfullt liv. 

Kontakt: Passalen info@passalen.se   0730-98 70 76    

Hemsida: www.passalen.se 

Verksamhetsområde/Adress: Frihamnen 4 41755 Göteborg   

 

http://www.kattilsrods4h@telia.com
http://www.passalen.se/


 

 

  

Youth Empowerment And Rehabilitation Asscociation (YERA) 

Föreningen anordnar olika verksamheter i form av läxhjälp, kultur och 

språk förstärkande aktiviteter hos barn och unga, drogförebyggande 

föreläsningar, lopp och träningslopp för barn i Backa och Norra Hisingen. 

Vi stöttar nyanlända somaliska barn, familjer och ensamstående mammor 

i norra Hisingen. 

Kontakt: Yera.nordic@gmail.com 

Hemsida: www.yerasom.org 

 

Somaliskiska fred- och ungdomsföreningen  

Föreningen är opartisk och ideell. Föreningens målsättning är att driva 

barn och ungas intressen och utveckling, kultur och idrott. Vi vill aktivt 

och förebyggande arbeta mot våld, droger och kriminalitet genom 

utbildningar och dialog i samhällsfrågor.  

Kontakt: somaliskafred@outlook.com 0704-98 90 36 

Verksamhetsområde/Adress: Hisingen  

 

Backa SAU  

I Backa svenska alliansmissionens ungdom har vi scout och 

tonårsverksamhet. På tisdagar träffas våra scouter. Scouting handlar om 

bland annat om friluftsliv, knopar, pyssel, lek, lära sig sjukvård. I juni 

varje år åker scouterna på ett läger med 300 andra scouter. Tonår (The 

Rock) träffas varannan fredag för gemenskap, häng, spelkvällar och fika. 

Kontakt: info@backadalskyrkan.se. 0769-42 51 13, backadalskyrkan.se 

Verksamhetsområde/Adress: Rimmaregatan 1A, Hisings Backa.  

 

Tuve Scoutkår  

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får 

oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i 

Sverige i över 100 år.  

Kontakt: info@tuve.scout.se / tuve.scout.se 

Verksamhetsområde/Adress: Glöstorpsvägen 50, 

417 44 Göteborg   

  

mailto:Yera.nordic@gmail.com
http://www.yerasom.org/
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Kultur & Historia 
 

Hisingens Kultur och teaterförening 

Teaterföreställningar och teaterövningar 

Kontakt: hktf.kulturtunnan@gmail.com  Hemsida: www.kulturtunnan.se 

 

Säve-Rödbo hembygdsförening  

Vi värnar om bygdens historia och natur och vill väcka intresset för 

hembygdsvård och naturskydd i området. Vi arrangerar evenemang som 

föredrag, filmvisning, hemvändardagar och utflykter och har hand om 

Anna-Stina Karlssons släktforskning om gårdarna på Hisingen. 

Kontakt: Ingemar Öxgård 0705-22 64 26, i_oxgard@hotmail.com 

Hemsida: www.hembygd.se/save-rodbo  

Verksamhetsområde/Adress: Gunnesby Hsembygdsgård 1, 423 73 Säve 

 

Kulturföreningen Backa-Zanzibar  

Hjälp oss att hjälpa! Föreningen bedriver bistånd i en by på Zanzibar. 

Intäkterna från försäljning, insamlingar och bidrag går oavkortat till 

sjukvård och vattenrening i byn. För medlemmar: Möten med föreläsare, 

Zanzibarbladet, resor till Zanzibar för uppföljning, planering och 

avkoppling. Resenäerna bekostar själva sina resor. 

Kontakt: backa.zanzibar@gmail.com  

Hemsida/Facebook: www.facebook.com/kulturföreningenbackazanzibar 

 

Grekiska föreningen i Göteborg   

Föreningen främjar frågor inom områden som exempelvis grekisk kultur, 

ideell verksamhet, idrott och fritid. Hjälper medlemmar vid frågor 

angående studier och arbetsliv. Här får du kontakt med alla lagenligt 

grekiska och svenska myndigheter. Vi strävar efter att lyfta fram grekiska 

intressen i nationella frågor. En politiskt och religiöst neutral grupp som 

odlar vänskapliga relationer med andra minoriteter och svenska folket. 

Kontakt: grekiskaforeningengoteborg@gmail.com 

Verksamhetsområde/Adress: Wadköpingsgatan 2, 422 51 Hisings Backa 

  

mailto:hktf.kulturtunnan@gmail.com
http://www.kulturtunnan.se/
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mailto:backa.zanzibar@gmail.com
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Makedonska föreningen GOCE DELICEV 

Olika aktiviteter för kvinnor, män, barn, ungdomar och pensionärer, som 

är aktiva i all fritids och social verksamhet i föreningen. Undervisningar, 

föreläsningar, olika tävlingar och mycket annat. Dans, musik, kör, 

språkundervisning, cirklar, handarbete, gymnastik, schack, bordtennis, 

dart och biljard. 

Kontakt: styrelsen@gocedelicev.com 

Verksamhetsområde/Adress: Rimmaregatan 8 

 

Turkmenska kulturföreningen  

Presentera Turkmensk kultur och musik  

Kontakt: turkmen@hotmail.se  

Verksamhetsområde/Adress: Gamla Bällskärsgatan 12A  

 

Lions Club Göteborg / Tuve Säve  

Lions är en internationell organisation med 1 468 000 medlemmar.                      

Vi finns i 210 länder och 48 529 klubbar. I Sverige är vi ungefär 10 000 

medlemmar i 408 klubbar. Lions är en politiskt och religiöst neutral 

förening. Vi fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions ansluter 

sig till FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Lions Club Göteborg 

/Tuve Säve bildades 1993 och har för närvarande 32 medlemmar män och 

kvinnor. Vad gör Lions? Vårt valspråk är ”We serve”  (vi tjänar) vilket 

innebär att vårt huvuduppgift är att hjälpa där samhällets övriga resurser 

inte räcker till. Våra inkomstkällor är: Loppmarknad och lotterier, tjänster 

till företag, bidrag i form av gåvor och stöd från sponsorer. Insamlade 

medel går oavkortat till våra hjälpprojekt. 

Kontakt: Sekreterare: ingvarkarl@telia.com  

Hemsida: www.e-clubhouse.org/sites/goteborg_tuve_save/  

Verksamhetsområde/Adress: Klubblokal Brunnehagen.  

  

mailto:styrelsen@gocedelicev.com
mailto:ingvarkarl@telia.com


 

 

  

PRO och SPF 
PRO Backa-Brunnsbo 

Du som är pensionär eller du som har förtidspension, avtals- eller 

garantipension är välkommen till oss. Som medlem kan du delta i kurser, 

studiecirklar, studiebesök, teater, resor, friskvård som boule, mattcurling 

promenader och mycket mer. På möten tar vi också upp dina rättigheter 

som pensionär och de möjligheter som finns att påverka villkor inom 

olika områden. 

Kontakt: backa-brunnsbo@pro.se 

Hemsida: www.pro.se/backa-brunnsbo 

Verksamhetsområde/Adress: Backa / Brunnsbo 

PRO Norum  

Pensionärsverksamhet, unicurl, boule, läsecirkel, stavgång och målarkurs 

Kontakt: rigmor.plantin@outlook.com   

Verksamhetsområde/Adress: Tuve  

 

SPF Seniorerna Tuve Göteborg  

Förbundet SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst 

obunden intresseorganisation, som arbetar för att tillvarata pensionärers 

intressen vad gäller pensioner, skatter, vård och service.  Vi som lokal 

förening erbjuder aktiviteter samt trevlig samvaro för pensionärer i vårt 

upptagningsområde. 

Kontakt: margareta.glise@telia.com, tel 0722-410184 

Verksamhetsområde/Adress: Tuve-Säve  

 

PRO Blå Staden Backadalen 

Pensionärsförening 

Kontakt: kerstin.backstrom33@gmail.com 

 

 

mailto:backa-brunnsbo@pro.se
mailto:kerstin.backstrom33@gmail.com

