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Kvällsöppet
torsdagar till kl 19
Övriga dagar 09-17

Lunchstängt 12-13
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LÖDÖSE. Nu har arbetet 
med den nya ishallen i 
Lödöse påbörjats.

Sista lördagen i 
augusti togs det histo-
riska första spadtaget.

– Det känns jättebra! 
Låt vara att projektet 
är lite försenat, men nu 
går allt enligt planerna, 
säger Philippe van 
Assche och Leif Olsson 
i Gårdahallens Ekono-
miska Förening.

Spaden har satts i backen och 
schaktningsarbetet där den 
nya ishallen ska ligga är i full 
gång. Av den gamla Gårdarin-
ken finns bara minnet kvar, 
sargen har monterats ned 
och delarna ligger staplade i 
en hög vid entrégrinden.

– Den ligger ute på annons 
i fall det finns någon liten 
förening som är intresserad. 
I den nya hallen kommer vi 
att ha en begagnad sarg som 
vi har införskaffat från Ud-
devalla. Kostnaden för den 
blev mindre än om vi skulle 
renovera och komplettera 
vår gamla, säger Philippe van 
Assche.

Iordningställandet av is-
hallen sker helt ideellt, förut-
om arbetet med stommen och 
själva resningen som klubben 
har lejt bort. 

– I övrigt gör vi allting 
själva. Engagemanget och 
viljan att hjälpa till är hund-
raprocentigt bland klubbens 
medlemmar. Vi har också 
en hel del personer som inte 
är med i föreningen, men 

som ändå bidrar med vikti-
ga arbetsinsatser, säger Leif 
Olsson som är projektleda-
re.

– Det gäller att samordna 
de olika arbetsinsatserna så 
att det stämmer i planering-
en. Det viktigaste för oss nu 
är att få grunden klar till vecka 
42 då stommen kommer.

Gårdahallens Ekonomiska 
Förening ser idag inga hinder 
som skulle kunna försena pro-
jektet ytterligare. Vid årsskif-
tet räknar man att den nya is-
hallen ska tas i bruk.

– Ishockeyförbundet är in-
formerade om att hallen inte 
kommer att stå färdig till se-
riestarten och därför har vi 
bett om att endast få spela 
bortamatcher innan årsskif-
tet. Träningen fram till dess 
kommer i huvudsak att be-
drivas i Lerum och Grästorp, 
säger Leif Olsson.

Finns det ingen risk 
att de sportsliga värdena 
hamnar i skymundan av is-
hallsbygget?

– Jo, men det är alla aktiva  
med på. Det finns ingen som 
förväntar sig några framgång-
ar den här säsongen. Alla spe-
lare vet emellertid vad som 
väntar nästa år, då blir det 
full satsning i en ny hall, säger 
Philippe van Assche och fort-
sätter:

– Alla är så entusiastiska 
inför det här bygget att en 
redan fin klubbanda förstärks 
ytterligare. Samverkan mellan 
lagen har blivit ännu bättre i 
och med att man måste ta sig 
till andra ishallar för att kunna 
träna.

Är det klart vad den nya 
hallen ska heta?

– Nej, vi jagar fortfaran-
de en huvudsponsor som vill 
namnge arenan. Sponsringen 
kan bestå av antingen pengar 
eller material. Vi har några 
konkreta bud att ta ställning 
till, men ännu är ingenting 
klart, avslutar Leif Olsson.

– Men fortfarande oklart vad nya arenan ska heta

Philippe van Assche och Leif Olsson vid den plats där den nya 
ishallen i Lödöse ska byggas. Vid årsskiftet beräknas projek-
tet vara klart och drömmen infriad för medlemmarna i LN-
70 HC. 

I LÖDÖSE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Hallbygget i Lödöse 
har kommit igångommit igång

ÄLVÄNGEN. En helt ny 
företeelse kommer att 
äga rum i Älvängen 
onsdagen den 19 sep-
tember.

Klockan 18.30 går 
starten för Aleloppet, 
som utgör den andra 
av totalt fyra deltäv-
lingar i Västsvenska 
Rullskidcupen.

– Vi ska kolla av hur 
stort intresset är, men 
vår förhoppning är 
att detta ska bli ett 
årligen återkommande 
arrangemang, säger 
Bengt Johansson i OK 
Alehof.

Kungälvs OK har under 
många år arrangerat rull-
skidtävlingen Rollsborun-
dan, första helgen i novem-
ber. De senaste åren har täv-
lingen lockat fler än 100 del-
tagare, vilket har fått OK 
Landehof och OK Alehof 
att haka på det ökade in-
tresset. Tillsammans med 
Biskopsgårdens Sport har 
de nämnda klubbarna gått 
samman och startat Väst-
svenska Rullskidscupen.

Alliansloppet i Trollhät-
tan, Aleloppet, Landvetter-
rundan och Rollsborundan 
är de tävlingar som ingår i 
Västsvenska Rullskidscupen. 
Cupen har en klar inriktning 
på bredd och motion.

– Ja, det är i första hand 
tänkt för motionärer. I 
Trollhättan fanns visserli-
gen Mathias Fredriksson 
på startlinjen och det är väl 
möjligt att han dyker upp i 
Ale också, men det är inte 
det som är det viktiga, säger 
Bengt Johansson.

– Att det skulle bli en rull-
skidscup blev klart veckan 
före semestern, så det har 
varit knappt om tid med för-
beredelser. Vi vet inte hur 
stort det här kan bli, men 
tror att premiärupplagan 
ska kunna locka någonstans 
mellan 20-50 deltagare. Allt 
över det är bonus.

Starten för Aleloppet 
kommer att äga rum vid Aro-
seniusskolans bibliotek och 
sträckan som åkarna ska ta 
sig runt mäter 16 kilometer. 
Banan snitslas söderut mot 
Vikadamm, längs nya Hö-
vägen, Starrkärr, Alingsås-
vägen ner till Ledet, vidare 
på cykelbanan mot Älväng-
en och målgång bakom Ma-
denhusen.

– Anmälan och betal-
ning sker i Älvängens Kul-
turhus där man också erhål-
ler sin nummerlapp. Vi tar 
också emot föranmälning-
ar via Västsvenska Rull-
skidscupens hemsida, avslu-
tar Bengt Johansson.

JONAS ANDERSSON

Premiär för Aleloppet 
på rullskidor

Med start i torsdags och ytterligare tre gånger i höst ar-
rangerar Friska Tag och OK Alehof ”Torsdagslunken”. Del-
tagarna samlas vid Dammekärr och promenerar sedan 
iväg tillsammans i lugn takt.

– Med ”Torsdagslunken” vill vi inspirera folk att komma ut 
och röra på sig och samtidigt slå ett slag för Kvantumse-
rien som Alehof drar igång i slutet av september. Där finns 
en lunka-klass för motionärer som inte vill springa på tid, 
säger Friska Tags projektledare, Ann-Sofie Jonsson som 
för övrigt finns med varje torsdag för att svara på frågor 
om kost, hälsa och motion.
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Starten gick för 
”Torsdagslunken”
 i Dammekärr


