
Nu verkar det bli verklighet. Ban-
dyhuset på Jennylund i Bohus. 
Sveriges andra inomhusarena för 

bandy kommer med all sannolikhet att 
byggas i Ale kommun. Klubben har för-
visso inte lyckats få ihop finansieringen på 
det sätt som man inledningsvis trodde, men 
man har lyckats med något ännu bättre 
– eller åtminstone tryggare – att överty-
ga Ale kommun om vikten av att göra sats-
ningen. Med ett kommunalt engagemang 
i bandyhuset är det betydligt lättare att se 
både tak och väggar komma upp över is-
banan på Jennylund. Kommunstyrelsen 
sa i veckan ja, inte helt utan invändning-
ar, till att ge Ale-Surte bandyklubb kom-
munal borgen på 12 miljoner kronor. Be-
slutet är lite överraskande med tanke på 
att ett av kommunens tyngsta argument 
i en starkare finanspolicy är att just bor-
gensåtagandena ska minska. Men själv-
klart får en kommun inte bli så restrik-
tiv att den missar goda investeringar. En-
tusiasmen runt bandyhuset i Bohus är obe-
skrivlig. Idén som projektgruppen har 
tagit fram är unik. När andra kommuner 
och klubbar räknar på inomhusarenor för 
bandy hamnar kalkylerna oftast över 100 
miljoner. Ale-Surtes prislapp är 16 miljo-
ner. Det vore näpet att missa chansen att 
bli arena nummer två i Sverige och därmed 
sätta Ale rejält på kartan bara för att kom-
munen inte vågade gå i borgen. Så blir det 
inte nu. Ale kommun kommer att gå in i 
bandyhuset som en av fanbärarna. I efter-
hand känns det som ett väldigt naturligt 
beslut med tanke på hur många miljoner 
kommunen redan har investerat i isbanan. 
Det hade varit mer märkligt om man då 
inte ville vara med det stora lyftet kommer. 
Med tak och väggar runt isbanan förändras 
förutsättningarna drastiskt. Anläggning-
ens attraktionskraft ökar dramatiskt och då 
Jennylund blir Sveriges andra inomhusare-

na finns det stora möjligheter till goda för-
tjänster genom att hyra ut banan till övriga 
Bandysverige. Den chansen finns inte om 
ett par år, men den finns nu och därför är 
det rätt att sätta spaden i marken.

En som har haft is i magen hela tiden 
är klubbens ordförande, Rolf Engström.
Han har från dag ett lovat att Jennylund 
ska få sitt bandyhus. Han har inte tvekat en 
sekund – utåt. För visst måste han ha varit 
osäker, då kommunfullmäktige i oktober 
avslog borgensansökan mer eller mindre 
utan debatt. Då hette det att det fanns andra 
vägar och inte spelade så stor roll. Det slu-
tade ändå med en ny borgensansökan av den 
enkla anledningen att bankerna vägrade gå 
in projektet om det saknades ett kommu-
nalt engagemang. Alltså måste Engström en 
längre tid ha känt till behovet av att få med 
kommunen på resan. Utan Ale kommun 
inget bandyhus. Den slutsatsen blir allt lätt-
tare att dra.

Hur som helst så blir det ett jättespän-
nande projekt att följa från och med nu. In-
frastrukturministern, Åsa Torstensson 
(c), var nyligen i Ale och invigde den unika 
väg- och järnvägsutbyggnaden som ska ske 
genom kommunen. Om ett knappt halvår är 
det dags för idrottsministern att komma till 
Jennylund att inviga Sveriges andra inom-
husarena för bandy. Det är onekligen i Ale 
saker och ting händer. Återstår bara att få 
med Ale på bilkartan också...
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Nu får idrottsministern 
boka in Jennylund...

LO
PPMARKNADi Nödinge

Första infarten till Nödinge (fr Gbg)
Gula huset

Tor, fre, lör, sön 12-17
OBS! PÅSKVECKAN STÄNGT

ALE-SURTE
BANDYKLUBB

ÅRSMÖTE
Tisdag 12 juni kl. 19.00 
i Paradisgården, Bohus.

Ärenden enl stadgarna.
Ev. motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast den 29 maj.
Årsmöteshandlingarna kommer 

att fi nnas tillgängliga på kansliet 
från den 5 juni.

Alla medlemmar välkomna!
Ale-Surte BK, Box 121, 

445 23 Bohus, Tel: 031-98 04 71 
E-post: kansli@surtebandy.com

2 rok Hjärtum 52 kvm
Fornv.15, idyllisk marklgh 

m egen uteplats, nyrenove-
rad, hyra 4121 kr/mån, 

gärna pensionär

0520-47 95 47 (kväll)
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Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Starrkärrs Centerkvinnor har

MAJMÖTE
i Ryds f.d. Missionshus

tisdag 29 maj kl 18.00

Välkomna!

Skepplanda kyrkliga samfällighet

FULLMÄKTIGE
Sammanträder

onsdag 23 maj kl 19.00
Plats: Ale-Skövde församlingshem. 

Annette Björklund Andersson ordförande

Ale-Skövde, S:t Peder, Tunge, Hålanda
och Skepplanda församlingar

www.handelsbanken.se/surte
Surte

Drömmer du om härligt lediga dagar på 

böljan den blå? Varför vänta, både livet 

och sommaren är kort. Titta in på ditt 

närmaste Handelsbankskontor och fråga 

efter båtlån. Välkommen!

Dags att

skaffa egen

båt till

sommaren


