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BOHUS. Här är mannen 
som ska fylla Bandy-
huset med liv året om - 
och sätta Ale kommun 
på kartan genom att få 
hit evenemang vi aldrig 
har haft kapacitet till 
tidigare.

– Ett stort ansvar, men 
väldigt stimulerande att 
få jobba med det här pro-
fessionellt, säger Martin 
Storm, 31.

I måndags började Martin 
Storm sin nya anställning hos 
Ale-Surte, som... ja, han vet 
inte riktigt själv.

– Marknadsansvarig, are-
naansvarig, sportchef... Vi 
har pratat om lite av varje, 
men inte riktigt kommit fram 
till vilken titel jag ska ha. Men 
marknadsansvarig känns 
nog mest rätt. Jag ska hålla i 
sponsring och uthyrning av 
hallen, det är mina primära 

arbetsuppgifter, säger Storm.
Marknadsansvarig är titeln 

han har haft tidigare, som en 
av de många ideella krafterna 
i föreningen.

– Jag fick en förfrågan för 
tre, fyra år sedan. Jörgen 
Östman (dåvarande styrel-
semedlem) visste att jag hade 
läst till civilekonom med 
marknadsinriktning. Efter-
som jag alltid har varit intres-
serad av 
Ale-Surte 
tyckte jag 
att det var 
intressant. 
Men det 
blir en helt 
annan sak 
nu när jag 
kan göra 
det professionellt.

Efter tre dagar på jobbet: 
Hur går det?
– Det känns bra. Intresset är 
stort. Försäsongen behöver 
jag knappt jobba med, intres-

serade hör själva av sig. Fast 
årets försäsong är i och för sig 
ganska kort, eftersom vi får 
full is först i slutet av okto-
ber. 

Fina besök
På listan över inplanerade 
besök:  Amerikanska landsla-
get i slutet av oktober, svenska 
damlandslaget i december.
Men det är när bandysä-

songen är 
slut som 
den stora 
u t m a -
n i n g e n 
k o m m e r : 
Att fylla 
Bandyhu-
set med 
- allt annat 

än bandy.
– Vi har redan långt gångna 

förhandlingar med en mässa 
i april. Sedan har vi kontak-
ter med dansbandsgalor och 
stora hundutställningar, som 
i dag håller till mitt i Göte-
borg. De tycker att det är 
bättre för hundarna att vara 
här ute. 

– Andra idéer är stora 
lan-arrangemang, auktio-
ner, olika streetsporter. Jag 
har själv en del kontakter 
inom cykelsporten. Det finns 
mycket man kan göra.

Hur mycket måste huset 
vara uppbokat för att det 
ska gå runt?
– I budgeten har vi inte räknat 
med att det ska in en massa 
arrangemang off-season, vi 
står inte och faller med det.

I nuläget kallas arenan 
för Bandyhuset. Är namnet 
till salu?
– Ja. Vi har ett par intressen-
ter.

Malmö kommun beta-
lade 50 miljoner kronor för 
namnet Malmö Arena på den 
nya hockeyrinken. 

Hur många miljoner 
behöver Ale betala för en 
Ale Arena?
– Det vill jag inte kommen-
tera.

NICKLAS TOLLESSON

Martin Storm ska se till att 
Bandyhuset ska fyllas med 
bandy - och mycket annat. 
Själv är han gammal moun-
tainbikecyklist och ser gärna 
streetsport-galor i det jätte-
lika huset. På bilden står han 
- i en av takstolarna, med 
skelettet till gavelväggen i 
bakgrunden.

Foto: Nicklas Tollesson

– Martin Stormtrivs på nya jobbet

MARTIN STORM
Ålder: 31.
Bor: Flyttar snart in i en tvåa i 
”Huset” i Surte.
Utbildning: Civilekonom med mark-
nadsinriktning. Skrev C-uppsats om 
sponsring och D-uppsats om varu-
märkesstrategi.
Tidigare arbete: Jobbade med 
bland annat marknadsfrågor hos 
Svensk Fastighetsförvaltning i Surte.

Aktuell: Nyanställd av Ale-Surte, för 
att ”sälja in” Bandyhuset, till bandy-
klubbar och andra aktörer.
Idrottsbakgrund: Har cyklat moun-
tainbike i 15 år. Främsta meriten är 
en tredjeplats i en deltävling i junior-
SM. Har aldrig spelat bandy.
Bonusfakta: Har fått en snygg mage 
av cyklingen - har åtta synliga mag-
rutor.

IFK Kungälv  eller  Frillesås BK

Sommar  eller  Vinter

Skog  eller  Storstad

Höger  eller  Vänster

Pyttan  eller  Geronimo

antingen eller till Martin…5

Han ska fylla Bandyhuset med - allthuset med - allt

Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

Sport

Skanska 
RD Nordic 

söker

Nordic HR Manager
– som är kundorienterad och ser möjligheter i förändring

Till vår Öresundsregion eller Göteborg
Läs mer om vad vi erbjuder dig på www.skanska.se/ledigajobb 
Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2007!

Skanska 
RD Nordic

söker

FREDAG 28/9
PERIKLES

HÖSTENS ÖVRIGA AVGÅNGAR

STREAPLERS 26/10   
BARBADOS 30/11   

DRIFTERS 7/12   

Höstpremiär

AVGÅNGARHÖSTENS ÖVRIGA AVGÅN

STREAPLERS 26/10

GALA Entertainment
Underhållning
i nattklubben

är tillbaka!

Göteborg - Frederikshavn
Avgång 18.45  Ankomst 02.15
Boka din resa på www.dansdax.se

eller ring 031-704 00 00
Bokningsavgift tillkommer 

vid personlig service. 
Åldersgräns 21 år.
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I samarbete med

>>Marknadsansvarig, arena-
ansvarig, sportchef... Vi har 
pratat om lite av varje, men 
inte riktigt kommit fram till 

vilken titel jag ska ha. <<


