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SPORTLOV

EnEn GRATIS SKRIDSKOBUSSGRATIS SKRIDSKOBUSS utgår från Alvhem utgår från Alvhem oo går genom hela Ale kommun. går genom hela Ale kommun.
Med ombord finns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.Med ombord fi nns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.
Efter två timmars skridskoåkning vänder bussen hemåt.Efter två timmars skridskoåkning vänder bussen hemåt.
För dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb utFör dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb ut
skridskor, hjälm, klubba och boll. (Puck är ej tillåtet).skridskor, hjälm, klubba och boll. (Puck är ej tillåtet).
Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.

Under fem onsdagar blir Jennylunds
isbana i Bohus lätt att nå för alla.

TILL JENNYLUND

Onsdag 24/1, 7/2, 21/2 och 28/2
Alvhems vändplats 15.45
Skepplanda, Albotorget 15:55
Älvängen Centrum 16:05
Alafors, kiosken 16:16
Nol, Pressbyrån 16:21
Nödinge Centrum 16:28
Surte, Videgårdsvägen 16.41
Surte Centrum 16:43
Bohus Centrum 16:49
Jennylund 16:55

FRÅN JENNYLUND

Jennylund 19:15
Bohus Centrum 19:20
Surte Centrum 19:25
Surte, Videgårdsvägen 19.27
Nödinge Centrum 19:40
Nol, Pressbyrån 19:46
Ledetskolan 19:49
Alafors, kiosken 19:52
Älvängen Centrum 20:00
Skepplanda, Albotorget 20:10
Alvhems vändplats 20.20

TILL JENNYLUND - Sportlovet

Onsdag 14 feb
Alvhems vändplats 14.45
Skepplanda, Albotorget 14:55
Älvängen Centrum 15:05
Alafors, kiosken 15:16
Nol, Pressbyrån 15:21
Nödinge Centrum 15:28
Surte, Videgårdsvägen 15.41
Surte Centrum 15:43
Bohus Centrum 15:49
Jennylund 15:55

FRÅN JENNYLUND  - Sportlovet

Jennylund 18:15
Bohus Centrum 18:20
Surte Centrum 18:25
Surte, Videgårdsvägen 18.27
Nödinge Centrum 18:40
Nol, Pressbyrån 18:46
Ledetskolan 18:49
Alafors, kiosken 18:52
Älvängen Centrum 19:00
Skepplanda, Albotorget 19:10
Alvhems vändplats 19.20

Ett samarbete mellanEtt samarbete mellan
Ale-Surte BK

Tidtabell SkridskobussTidtabell Skridskobuss

GRATIS SKRIDSKOBUSS!GRATIS SKRIDSKOBUSS!

Ale Fritid

HÄLJERED. Mycket har 
varit provisoriskt, men 
nu börjar Ale Viking-
agård att ta form på 
allvar.

I april inreds det  
nybyggda entréhuset 
med kontor, butik och 
café.

Totalt har Ale 
kommun satsat när-
mare 5 miljoner kronor 
på parkering, vatten 
och avlopp samt det 
nya huset.

– Det är ett tydligt avstamp 
från kommunens sida. Vi-
kingagården är inte längre 
något projekt utan ett av 
Ales tre permanenta turist-
mål, säger Thomas Sunds-
myr med hänvisning till de 
två andra museiverksamhe-
terna Repslagar- och Glas-
bruksmuseet.

I samband med årets Vi-
kingamarknad 5 maj kommer 

det nybyggda entréhuset invi-
gas. Härifrån kommer vand-
ringen mot vikingagården att 
starta på en stig som ska anläg-
gas till våren. I huset ska besö-
karna kunna ta en fika, få in-
formation om vikingagården 
och köpa souvenirer. Dessut-
om kommer en mindre yta att 
användas till kontor och ad-
ministration.

Slimmade utrymmen
– Det är slimmade utrymmen, 
men vi får planera det väl och 
då tror jag det kommer att bli 
väldigt bra, säger Sundsmyr.

Altanen som vätter mot vi-
kingagården är däremot inte 
slimmad, 59 kvm ska den bli.

– Den kommer vi att bygga 
ihop med föreningslivet under 
en gemensam arbetsdag, säger 
Jörgen Johansson på Ale Vi-
kingagård.

Verksamheten ska drivas 
ihop med arbetsmarknadsen-
heten.

– Här kommer att finnas 
många lämpliga arbetsupp-
gifter för de som behöver ar-
betsträning, dessutom är det 
ett bra sätt för oss att kunna 
bemanna verksamheten så 
mycket som möjligt. Vi blir 
ett arbetsträningscenter kan 
man säga, säger Sundsmyr.

På sikt kommer det tro-
ligtvis att byggas ytterliga-
re ett hus på området. Detta 

blir bara avsett för arbets-
marknadsenheten som nu är 
i färd att flytta delar av sina 
verksamheter i Nödinge och 
Nol till vikingagården. Här 
kommer det att finnas mycket 
att göra de närmaste åren.

– I mars lämnar vi troligt-
vis in en bygglovsansökan för 
den stora hallbyggnaden. Den 
är tänkt att bli dubbelt så stor, 
35 meter lång, som den hall-
byggnad som redan är byggd, 
säger Jörgen Johansson. 

Även denna ska byggas 
med dåtidens byggteknik.

Toalett
Nu när vatten- och avlopp är 
framdraget finns det också 
idéer om att resa en toalett-
byggnad uppe vid gården.

Intresset för vikingagården 
har växt stadigt för varje år. 
Vikingamarknaden i början 
av maj var det enskilt störs-
ta publikevenemanget förra 
året. Över 200 knallar med-
verkade och gav marknaden 
en speciell inramning. Långt 
över 1000 personer gästade 
marknaden. Sensommarens 
vikingaspel var även det en 
stor framgång – och därför 
blir det en repris.

– Ja, vi kör Äskas prövning 
även den här sommaren. Det 
var så många som inte hade 
möjlighet att se spelet i fjol, 
säger författare och regissör, 

Tina Friis-Hallberg.
Ale kommun tar inte själv 

på sig den stora framgången, 
utan hyllar samarbetet med 
föreningslivet.

Värdefulla föreningar
– Det är väldigt värdefullt 
för oss och utan dem hade vi 
aldrig kommit så här långt. 
Ale Teatersällskaps engage-
mang i vikingaspelet är bara 
ett exempel, sen har vi alla de 
som medverkar under våra 
marknadsdagar samt under 

andra aktiviteter på gården, 
berömmer Sundsmyr.

Vikingagårdens inriktning 
är att ge besökarens samtliga 
sinnen en känsla av vad som 
hände för tusen år sedan.

– Tanken är att du ska 
se, smaka och känna när du 
kommer hit. När besöket är 
över ska du ha fått en äkta vi-
kingatida upplevelse, säger 
Sundsmyr som kunde glädja 
sig åt att 30 studiebesök av 
skolklasser, varav hälften från 
Ale, genomfördes under året 

som gick. Dessutom var an-
talet gästabud för företag, or-
ganisationer och jubilarer be-
tydligt fler än väntat.

– Det är ett annorlunda ar-
rangemang som verkligen har 
slagit väl ut och vi räknar med 
att ännu fler företag kommer 
att nappa på idén i år. Vi 
räknar med ett drygt 40-tal, 
avslöjar Sundsmyr.

Nu är Vikingagården på allvar
Entréhuset byggs och invigs i vår

Thomas Sundsmyr, Tina Friis Hallberg, Jörgen Johansson och Johannes Jägrud är glada över 
att entréhuset till Ale Vikingagård nu byggs. "Det blir en kick för Vikingagården".

ENTRÉHUSET
Storlek: 172 kvm
Färg: Järnvittreol, ”ganska grått, 
kommer se omålat ut”
Kostnad: 3,7 Mkr
Klart för inflyttning: 15 april
Verksamhet: Butik, café, kontor.
Inredning: Ritas och byggs till stora 
delar av personalen på Vikinga-
gården.

INGEN VIKING

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


