
BOHUS. I veckan börjar 
husleverantören, Llen-
tab AB, att resa den 
första delen av stålkon-
struktionen som ska 
bilda hallskelettet till 
Sveriges andra inom-
husarena för bandy.

I mitten på oktober 
ska två tredjedelar av 
isen vara brukbar och 
möjlig att använda.

– Vi är något förse-
nade, men till säsongs-
premiären ska hela 
hallen vara färdig, säger 
Ale-Surte BK:s projekt-
ledare Lennart Olsson.

Sommaren tillhör normalt 
bandyentusiasternas lågsä-
song. Aktiviteterna brukar 
vara lika med noll. Det gäller 
däremot inte Ale-Surte Ban-
dyklubb – inte i år i alla fall. 
Under hela sommaren har ett 
intensivt arbete pågått med 
att lägga grunden för bandy-
huset som ska stå färdigt till 
årets säsong. Projektledare, 
Lennart Olsson, har tillbring-
at mer eller mindre varje ljus 
timme på Jennylund.

– Det är en unik byggna-
tion som vi är med om. Inte 
ens husleverantören, Llen-
tab, har tidigare rest en så 
stor hall. Eftersom finansie-
ringen inte blev klar förrän i 
slutet av juni tappade vi lite 
värdefull tid och har försökt 
komma ikapp så mycket som 

möjligt. Vi ligger fortfarande 
något efter tidsschemat, be-
rättar Lennart Olsson.

Bandyhuset i Bohus blir 
Sveriges största Llentabhall 
någonsin med sina 8600 kvm 

och med en högsta höjd på 18 
meter. Totalt används 450 ton 
stål och plåt.

I sommar har markarbete 
följts av grundläggning och 
gjutningar för hallstommen 
har genomförts.

Mer sprängning
– Vi tvingades spränga lite 
mer än beräknat, vilket ome-
delbart blir kännbart ekono-
miskt. Totalt med grundlägg-
ningen och den extra spräng-
ningen ökade kostnader-
na med ett par hundra tusen 
kronor, men det är inom fel-
marginalen för en så stor 
byggnation, redogör Lennart 
som ändå kan glädja sig åt att 
vara projektledare för Sveri-
ges billigaste bandyhall.

– Ja, ingen är i närheten av 
oss. Vi blir helt unika. Går allt 
som beräknat stannar årets 
byggnation på cirka 15 mil-
joner, men då återstår det lite 
att göra för ungefär ytterliga-
re en miljon kronor.

Det ska jämföras med 
hallen i Västerås, där Rock-
lunda byggs in för 300 miljo-
ner kronor. Då ingår förvisso 

också en restaurang…
Stålkonstruktionen för 

den västra gaveln monteras i 
veckan och kommer att fästas 
mot berget till dess att bä-
rande pelare och takstolar på 
plats. Sedan ska huset kläs in i 
plåt sektion för sektion.

– När bara den östra gaveln 
återstår kommer vi att spola 
isen. Tanken är att vi ska kunna 
isträna själva, samt hyra ut till 
övriga klubbar från vecka 42. 
Det är en förutsättning för att 
klara budgeten. Det är under 
för- och eftersäsongen som vi 
har chansen att ge hela pro-
jektet en ekonomisk trygghet, 
förklarar Lennart.

Förutom själva huset väntar 
mycket arbete med inredning, 
toaletter, ventilation, belys-
ning och läktare. Publikka-
paciteten kommer att bli runt 
2000 personer. Sent besluta-
de klubben att återanvända de 
gamla läktarna.

– Jag tar på mig att vi stru-
lade med det och ena stunden 
lovade bort dem, för att i nästa 
stund ta beslut om att behål-
la läktarna. Vi fick en idé som 
blir väldigt ekonomiskt för-

delaktig och som bygger på 
att vi med ideella krafter och 
befintligt material ska kunna 
bygga upp nya läktare i huset. 
Det som eventuellt blir över 
kommer vi att erbjuda intres-
serade föreningar, säger Len-
nart.

Massmedialt intresse
Nyheten om Ale-Surtes hus-
bygge har haft stort genom-
slag i Bandysverige. Det mass-
mediala intresset ökar och när 
väggarna väl är på plats lär det 
bli en stor nationell händel-
se som får plats i såväl teve, 
radio som de stora tidningar-
na (även mindre). Till USA 
har det till exempel redan 
spridit sig och deras lands-
lag kommer att förlägga en 
veckas träningsläger på Jen-
nylund i slutet av oktober.

Bandyhuset har redan satt 
Ale på världskartan – och då 
är det ändå bara grunden som 
är lagd.
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ReaRea
finalfi nal
Golfbollar
Wilson 15-pack
Ord. lågpris 150:-

100:-

Wilson Levitator
Förr 1.195:-

100:-
Alla golfbagar 30%

Golfhandskar
Wilson Cambrettaskinn
Förr129-149:-

835:-

Masters Vagnbag
Ord. lågpris 895:-

625:-

Alla golfklubbor 30%

Masters
Tri-ball Puttar 
Ord.pris 495:-

345:-
Alla golfskor 40%

Kan ej kombineras med andra 
rabatter eller erbjudanden.

BOHUS. I flera år har Ale-
Surte BK haft problem 
att locka till sig etable-
rade nyförvärv till A-lag-
struppen.

Med bandyhuset i 
antågande är tongång-
arna förändrade.

Nu är Ale-Surtes ban-
dylag ett hett alternativ 
och hittills har sex nya 
spelare signerat kon-
trakt, varav ett antal 
riktigt tunga lirare.

Kjetil Bergh, 25, back, från 
IFK Vänersborg. Matti-
as Andersson, 32, anfallare, 
från IFK Vänersborg. Daniel 
Rydén, 25, back, från IFK 
Kungälv. Fredrik Henriks-
son, 24, ytterhalv, från GAIS. 
Joakim Strömbäck, 26, mitt-
fältare, från Kalix. Johan 
Grahn, 21, anfallare, från 
IFK Vänersborg. Där har ni 
Ale-Surtes sex nyförvärv inför 
säsongen 2007-2008. På för-
lustsidan noteras backen Ted 
Koskelainen, GAIS och 
Anders Elg till Gripen. Dä-

remot har den tuffe försvars-
veteranen Martin Melander 
beslutat sig för att spela ytter-
ligare en säsong.

– Vi har anledning att vara 
nöjda med våra nyförvärv. 
Truppen ser bra ut, men tyvärr 
sätter vi fortfarande frågeteck-
en bakom veteranerna Jouni 
Lupala och Kevin Sandgren. 
Däremot är vi glada över att 
Stefan Nilsson, Mikael Fi-
scher och Martin Melander 
fortsätter, säger värvnings-
ansvarige Lars-Erik Einars-
son.

Hemvändare
I truppen finns också ungdo-
mar som Jens Samuelsson 
och hemvändande Martin 
Östling.

– Jens har varit med i ett par 
år nu och hoppas ta ett defini-
tivt kliv i år. Martin kommer 
hem efter tre år i Nässjö ban-
dygymnasium, där han bland 
annat har spelat i Nässjös B-
lag, berättar Lars-Erik.

Ale-Surte spelar i år i All-
svenskan södra där följande 
lag medverkar: Ale-Surte BK, 
Frillesås BK, GAIS Bandy, 

Jönköping Bandy, IFK Kung-
älv, Lidköpings AIK, Nässjö 
IF, Otterbäckens BK, Målilla 
GoIF och Tjust Bandy.

– Kålland drog sig ur och 
det medförde att Tjust Bandy 
ersatte. Tjust Bandy är Vet-
landas farmalag, vilket gör 
att de kan vara riktigt svår-
slagna stundtals. Jag tror att 
serien blir ett getingbo, av-
slutar Lars-Erik från golfba-
nan där den forne målkung-
en Peter ”Gula” Adolfsson 
rapporteras ha tillbringat en 
hel del tid i skogen…

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...och sportsligt är det redan en succé

– Bandyhallen 
på Jennylund 
håller nästan 
tiden

Gjutningarna är klara. Nu väntar Ale-Surte BK på att Lentab ska montera upp den första 
gaveln av stålkonstruktionen som ska bilda bandyhusets stomme.

HUS TILL TUSEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Huskroppen närmar sigppen närmar sig

FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Gunnilse – Ahlafors 5-4 (1-2)
Mål AIF: Rade Radovic 3, Tobias 
Embäck 1. Matchens kurrar: Tobias 
Embäck 3, Stefan Johansson 2, 
Rade Radovic 1.

Division 4 Västergötland V:
Skepplanda – Lidköping 2-4 
(0-3)
Mål SBTK: Peter Antonsson, Jimmy 
Johansson.
Matchens kurrar: Peter Antonsson 
3, Pher Rhenlund 2, Mikael Mali-
niemi 1.

Division 5 A Göteborg:
IFK Björkö – Älvängens IK 3-1 
(3-0)
Mål ÄIK: Ali El-refaei.
Matchens kurrar: Magnus Lindgren 
3, Ali El-refaie 2, Kenny Rosén 1.
Kommentar: Hemmalaget var klart 
bättre  före paus, medan ÄIK kom 
med en  stark uppryckning i  den 
andra halvleken. Målet som prick-
ades in av Ali El-refaei var en pro-
jektil i själva krysset. ÄIK saknade 
flera av sitt ordinarie manskap, 
bland annat Jimmy Thörnqvist och 
avstängde Svante Larsson.

Division 6 D Göteborg:
Färjenäs – Nol 1-3

Nödinge – Rödbo 2-3

Division 7 D Göteborg:

Bohus – Cruz Azul 2-3

Division 4 A Göteborg, damer:
Kållered – Nol 3-0


