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Sjövallens idrottsplats 
expanderar på alla håll

Ett första spadtag för en ny grusplan (sjumanna) med tillfartsväg togs på Sjövallen i lördags. 
Den nya planen skall vara färdig att tas i bruk till hösten. Från vänster Ahlafors IF:s ordfö-
rande Thore Skånberg, Svenska Stenhus projektledare Mattias Olsson, idrottsplatsansvarig 
Ronnie Bengtsson samt AIF:s klubbmästare Harald Axberg.

ALAFORS. Sjövallens 
idrottsplats utvidgas 
och förskönas.

I tisdags togs första 
spadtaget för en ny 
grusplan av sjumanna-
format.

Samtidigt genomgår 
parkeringsplatsen en 
rejäl ansiktslyftning 
i form av asfaltering, 
plus att kapaciteten 
fördubblas.

Det är uppåt värre i Ahlafors 
IF för tillfället. Inte nog med 
att klubbens representations-
lag har avancerat uppåt med 
raketfart i seriesystemet de se-
naste säsongerna, även klub-
bens ungdomsverksamhet har 
kunnat konstatera en positiv 
utveckling under en följd av 
år. Det är ingen överdrift att 
påstå att föreningen drabbats 
av ”växtvärk” och idrottsplat-
sens planer räcker helt enkelt 
inte till för att tillgodose det 
behov som finns.

– Problemet gör sig påmint 
under försäsongen. Diskus-
sionerna om att anlägga yt-
terligare en grusplan påbör-
jades redan för två år sedan 
och har inget med herrseni-
orernas framgångar att göra. 
En ny sjumannaplan är en 
nödvändighet för att vi ska 
kunna erbjuda våra yngre lag 
vettiga träningsförhållanden 
även i framtiden, säger Ahla-
fors IF:s ordförande Thore 
Skånberg.

På sikt finns också en tanke 
om att göra om den befintliga 
grusplanen till en konstgräs-

plan. Går allt som planerat 
hoppas ordförande Skånberg 
att projektet ska vara i hamn 
hösten 2008.

Ett första möte
– Vi har haft ett första möte 
med Ale kommun och där på-
visat våra intentioner och för-
hört oss om möjligheterna till 
hjälp med finansieringen. Vi 
har också förlängt arrende-
kontraktet för anläggningen 
med tio år, vilket var en för-
utsättning för den bidragsan-
sökan som Svenska Fotboll-
förbundets anläggningsfond 
nu har fått på sitt bord, säger 
Thore Skånberg.

Samtidigt som arbetet med 
den nya grusplanen har tagit 
sin början sker just nu iord-
ningställandet av en utökad 
parkeringsplats på Sjövallen.

– Vi har inte varit tillfreds 
med parkeringsplatsens utse-
ende och har tittat på olika 

lösningar på att försöka för-
bättra miljön. Nu blir det 
prydligt och dessutom för-
dubblar vi kapaciteten för an-
talet fordon som kan parke-
ra. I fortsättningen kommer vi 
att ha plats för ett 80-tal bilar 
samt reserverade platser för 
bussar och utryckningsfor-
don, förklarar Skånberg och 
tillägger:

– De grönområden som 
finns i anslutning till par-
keringsplatsen, och den nya 
golfbanan, ska också förbätt-
ras.

Sjövallen saknar redan 
motstycke som idrottsplats 
och nu blir anläggningen 
dessutom ännu vackrare.

PÅ SJÖVALLEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Ny grusplan anläggs och parkeringen asfalteras

Sjövallens parkeringsplats utvidgas och asfalteras. Dessut-
om ska belysningsstolpar sättas upp och kantsten läggas.

FORSVALLEN

SBTK Herr – Elmer/Fåglum FK
Matchsponsor:

Div 4 västra
Lördag 28 april kl. 15.00
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Stockholm är storstadsemester när det är som allra 
mest bäst. Vår huvudstad är en av världens vackraste 
med sina 14 öar och flertalet holmar och öar i skär-
gården. Broarna binder ihop staden från ö till ö och 
i mitten tronar Gamla Stan där man kan strosa i de 
smala, historiska gränderna samt beundra Slottet. Det 
stilfulla Rica Hotel Stockholm ligger till gengäld i ett 
av stadens mer trendiga centrumkvarter vid Hötorget 
där det myllrar av utecaféer, restauranger, nattklub-
bar och butiker. 

Rica Hotel Stockholm  ★★★★

Hotellet har frukostrestaurang, café, vinterträdgård 
och hiss och hotellet erbjuder dessutom bastu, cyke-
luthyrning i sommarperioden samt rabattavtal med 
offentlig p-garage. Alla rum är nyrenoverade i ljust, 
skandinavisk design och har badrum, hårfön, aircon-
dition, minibar, trådlös internetförbindelse, radio, 
pay-TV och satellit-TV. Uppehållet inkluderar endast 
slutstädning.

Ankomstdatum: Ankomst fredagar i perioden fram 
till 1.6.2007 och 7.9.-28.12.2007 samt 4.1.-13.6.2008. 
Kr. Himmelfärdsdag d. 17.5.2007. Jul & nyår: Valfri 
ankomst 21.12.2007-4.1.2008.

Pris per pers. i dubbelrum 999:-
3 dagars weekend på 4-stjärnigt hotell i 

Stockholm centrum

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

Barnrabatt: 
Max. 1 barn 0–5 år gratis i förälders säng.

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Nordeuropas vackraste stad

I mötet med Salzburgerland är det lätt att bli över-
väldigad av det vackra alplandskapet som blåser 
nytt liv i själen. På denna friplats ligger ett av som-
marens bästa familjehotell och bara väntar på att 
hälsa er välkomna, stora som små. Semestern får full 
fart i aktivitetsparken Amadé endast 100 meter från 
hotellet. Men det kan även varmt rekommenderas 
att ta en avstressande vandring i Alperna med sina 
blomstrande ängar som gör Österrike till en riktig 
sommarpärla. Och bland Salzburgerlands många ut-
flyktsmål ska speciellt badorten Zell am See nämnas 
och Mozarts födelsestad Salzburg med sin pittoreska 
Altstadt som är med på UNESCOs lista över världs-
arv. Men missa inte en av världens största isgrottor 
Eisriesenwelt som glittrar vackert i lampornas sken.

Hotel Alpina ★★★★

Hotellet har en stilfull inredd restaurang, bar, café, 
sällskapsrum, lekrum, pool/biljard och rum m. öppen 
spis samt en skön wellnessavdelning med ångbad, 
bastu, solarium, fitnessrum och inomhuspool. På 
hotellet finns en härlig solterrass och trädgård samt 
en utomhus parkeringsplats. Alla rum ligger i gäst-
huset Thaller (75 m) och 
har eget badrum, radio och 
satellit-TV.

Ankomstdatum:
Ankomst lördagar i perio-
den 30.6-18.8.2007.

3.249:-
8 dagars semester på 4-stjärnigt familjehotell 

i Wagrain, Österrike

Sommaräventyr i Salzburgerland

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 4.199:-. Vuxen i extrasäng kr. 3.049:-. Max. 1 extrasäng per rum. Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 150:-.

Enkelrum kr. 1.649:-. Extra dygn m. frukostbuffé kr. 499:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–3 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 1 barn 
4–11 år gratis i 
förälders rum.

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag/buffé
• 1 x guidad vandring

Pris per pers. i dubbelrum

Hotel Alpina

Rica Hotel Stockholm


