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BOHUS. Nu reser sig 
bandyhuset mot sky-
arna på Jennylund.

Första gaveln restes 
i veckan och byggna-
tionen fortskrider helt 
enligt planerna.

I mitten på oktober 
ska det spelas bandy 
inomhus, om det blir 
i Sveriges andra eller 
tredje hall återstår att 
se.

Sveriges andra inomhusarena 
för bandy hamnar i Ale – eller 
i Västerås. Om detta tvistar 
bandyprofeterna.

– Det  är ganska ointres-
sant. Vi har bara ett mål och 
det är att bli klara på Jenny-
lund så årets säsong kan spelas 
inomhus, säger Ale-Surte 
Bandyklubbs projektledare, 
Lennart Olsson.

Första gaveln är rest och i 
slutet av veckan anlände 100 
ton byggmaterial i stål. Det 
ska användas till takstolar som 
ska sättas på plats i veckan som 
kommer.

Justerad tidsplan
Ale-Surte har justerat tid-
planen och officiellt hoppas 

klubben att det ska spelas 
bandy inomhus tredje veckan 
i oktober.

– Det känns som ett rim-
ligt löfte, men skillnaden mot 
liknande hallprojekt är att vi 
är ensamma om att förverk-
liga byggnationen med en 
stor ideell insats. Det gör att 
tiden för hur fort saker och 
ting kan gå inte kan garante-
ras på samma sätt, säger Len-
nart Olsson.

De ideella timmarna 
kommer att användas flitigt vid 

återanvändandet av den ned-
monterade läktaren. Att ge-
nomföra hallhuset i klubbregi 
skiljer sig kraftigt från andra 
bandyhallar som både färdig-
ställs och planeras i skrivande 
stund. I Västerås verkar man 
ha kommit längst. Den jätte-
lika ABB Arena (fd Rocklun-
da) ska bland annat rymma 10 
000 åskådare, restaurang- och 
konferensmöjligheter. Notan 
i Västerås beräknas landa 
runt 300 miljoner kronor. 
Invigningen är planerad till 

20-21 oktober i år. 
Det betyder att de 
vinner titeln ”Sveri-
ges andra bandyhall” 
med några veckor till 
godo på Jennylund.

– Vi får väl se, de 
är inte färdiga än, 
kommenterar Len-
nart Olsson kort.

I Vänersborg 
klubbade kommun-
styrelsen i juni be-
slutet att bygga in 
bandyarenan. Helt 
färdig ska hallen 
som budgeteras till 
140 miljoner kronor 
ska vara helt färdig 
2009. IFK Väners-
borg hoppas emel-

lertid att de första matcherna 
ska kunna spelas redan nästa 
höst.

Budgetarna för dessa arenor 
ska jämföras med bandyhuset 
på Jennylund som byggs för 
den slimmade budgeten på 16 
miljoner kronor men det är 
exklusive själva isanläggning-
en som byttes förra året.

Sveriges andra eller tredje bandyhus?Sveriges andra eller tredje bandyhus?

Förra helgen avgjordes 
Edet Runt. Det var ett härligt 
väder, men något tuffa vindar. 
Edet Runt hade lockat närma-
re 230 löpare. Robin Johans-
son, 14 år, sprang den 2.2 km 
långa banan på tiden 8.29 och 

vann sin klass. Jonathan Jo-
hansson, 12 år, kom på en 
tredje plats i sin klass med 
tiden 9.15. 

Peter Johansson och 
Joakim Gustavsson, båda 
från Tingbergs AIS, gjorde 

upp om segern i seniorklassen 
motion på den korta banan 
som var 5.9 km lång. Peter 
höll undan och kunde vinna 
med två sekunder marginal. 
20.46 mot Joakims 20.48. Jo-
sefin Nyqvist, 17 år, har för-

bättrat sig stadigt hela året. 
Hon sprang den långa banan 
som var 11.1 km lång på tiden 
54.02 och slutade på en fjär-
deplats.
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Guld för Robin och Peter på Edet Runt

Säljare
Linus 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Peter, Robban och Linus  hälsar er välkomna
Öppet månd-fred  9-18  lörd 10-15

Alfa Romeo GTV 3,0 V6 -97  99.900 kr
Audi A6 2,4 Avant qauttro-01 99.900 kr
BMW 320 i Sedan 4-D -02 134.900 kr 
BMW 520 I TOURING -01 119.900 kr 
BMW 525 IA Sedan -03 154.900 kr
Cadillac De Ville Sedan -92 54.900 kr 
Chevrolet Blazer 3D 4,3 -98 69.900 kr 
Chevrolet Van V8 Vortec-97 99.900 kr
Chrysler PT Cruiser 2,0 -04 114.900 kr 
Chrysler PT Cruiser 2,0 -01 74.900 kr 
Fiat Doblo Cargo 1,6i -02 54.900 kr 
Fiat Punto 60 3-D -02 49.900 kr 
Ford Explorer 165Hk -94 34.900 kr 
Ford F250 V8 Turbo-04 375.000 kr 
Ford Mondeo 2,5 v6 -0 159.900 kr 
Hyundai Accent 1,6 GS -04 64.900 kr 
Hyundai Santa Fe 2,4 -03   124.900 kr
Jeep Grand Cherokee V8 -96 49.900 kr
Lexus LS 400 V8 Auto, -92 44.900 kr 
Mazda 323 F Kombi -99 49.900 kr 
Mazda 626 1,8 Sedan -96 29.900 kr 
Mercedes-Benz C 180 -01 129.900 kr 
Mercedes-Benz C 240 -01 129.900 kr 

Mercedes-Benz SL 500 -03 499.000 kr 
Mercedes-Benz SL 500 -94 149.900 kr 
Mitsubishi Outlander 2,0-03 129.900 kr 
Nissan Primera 2,0 -02 89.900 kr 
Opel Omega 2.5 V6 -97 34.900 kr 
Peugeot 406 1,8 SR -99 45.900 kr 
Peugeot Expert 2,0 HDI -04 129.900 kr 
Renault Clio 1,2 16v -03 69.900 kr 
Renault Clio 1,2 16v -04 79.900 kr 
Renault Megane Sedan -97 29.900 kr 
Saab 9-3 1,8 Sedan -05 129.900 kr 
Saab 900 2,0 SE -97 34.900 kr 
Saab 900 I Sedan -88 14.900 kr 
Saab 900 S 2,3I Kombi -94 14.900 kr 
Saab 9000 2,0 Sedan -92 19.900 kr 
Subaru Forester 2,0 X -05 164.900 kr
Toyota Starlet Halvkombi-98 39.900 kr 
Volkswagen Golf GTI -97 39.900 kr 
Volkswagen Lupo VW 1,4-01 54.900 kr 
Volkswagen Sharan 1,8T -99 59.900 kr
Volvo 850 GLT 20v -92 19.900 kr 
Volvo 945 GL Kombi -91 14.900 kr
Volvo S70 2,4T TURBO -99 74.900 kr 
Volvo V70 2,4 170 -02 124.900 kr 
Volvo V70 2,4 170 -04 109.900 kr 
Volvo V70 business -02 99.900 kr 
Volvo XC70 2,5T -01 134.900 kr 

I veckan slutfördes arbetet med den första gaveln. I slutet av 
veckan anlände 100 ton stål som ska användas till takstolar-
na som hissas upp i veckan.  
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Den första gaveln reser sig mot skyn. Nu ser man på allvar formerna 
av Bandyhuset på Jennylund.   Foto: Allan Karlsson


