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– Ja, uppslutningen var god. 
Vi räknade till drygt 60 be-
sökare.

Vad stod på dagordning-
en?

– Camilla Kauffeldt och 
Elisabeth Persson infor-
merade om Himlaskolans 
verksamhet. De redogjor-
de för skolans upplägg och 
gav en mycket positiv bild 
av verksamheten. Himla-
skolan har skapat en profil 
som de har all anledning 
att vara stolta över. Nästa 
gäst var Björn Bjurklint 
från Vägverket som gav en 
allmän bild över det pågå-
ende vägbygget i kommu-
nen och hur det kommer 
att påverka situationen för 
alaforsborna. Det vart ett 
mycket intressant före-

drag.
Några övriga frågor som 
lyftes fram?

– Det blev återigen en 
diskussion om förslaget på 
att enkelrikta Ledetvägen. 
Frågan kommer att komma 
tillbaka på vårens ortsmöte 
då en utställning ska visas 
på hur man har tänkt sig. 
Ärendet hamnar i en annan 
dager när trafiksäkerheten 
lyfts fram. Det finns inte 
plats för dubbla körbanor 
om det ska skapas utrym-
me för en gång- och cykel-
väg på sträckan.

Fick mötesdeltagar-
na svar på tidigare frå-
geställningar som tagits 
upp?

– Ja, när det gäller pro-
blemet med stora vatten-

samlingar strax norr om 
Ahlafors Livs har teknis-
ka lovat att vidta nödvän-
diga åtgärder. Framförallt 
är det ett problem på vin-
tern när det blir stora is-
bildningar över trottoaren 
och vägen.

Något nytt angåen-
de gångvägen runt Häl-
torpssjön?

– Nej, inte mer än att 
Ahlafors IF ska undersöka 
möjligheterna till att skapa 
förutsättningar för ett pro-
menadstråk runt sjön. Vi får 
se hur det utvecklar sig.

JONAS ANDERSSON

…Thor Eliasson, ordförande 
för ortsutvecklingsmötets 
presidium i Alafors.

– Var det ett välbesökt 
ortsmöte som hölls i Medborgarhuset?
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Sista taksto-
len är på plats 
och inom kort 
spolas isen. 
Sedan återstår 
arbetet med 
läktaren och 
självklart den 
sista gaveln.

BOHUS. Den sista tak-
stolen är på plats och 
belysningen börjar nu 
tändas i Bandyhuset 
utan namn.

I veckan som kommer 
spolas isen.

Snart fylls det tomma 
plåtskalet med den 
klassiska utomhusspor-
ten bandy.

Gå på bandy inomhus? Tanken 
känns fortfarande svindlande 
och det är precis den känslan 
som möter besökaren första 
gången de ser Bandyhuset på 
Jennylund.

– Ja, det är en mäktig känsla. 
Allt är så stort. Intresset är just 
nu enormt både från närings-
livet och allmänheten. Det är 
många som kommer upp och 

kikar, pratar lite och impone-
ras av den väldiga hallen, be-
rättar Ale-Surtes marknads-
ansvarige Martin Storm.

Bandyhuset har gjort ett 
tydligt avtryck, inte bara i 
sportens värld, utan också i 
andra sammanhang. I fredags 
gästades Jennylund av en de-
legation yrkesmän i stålindu-
strin.

– Det var Stålbyggnads-
dagen och arrangören ville 
gärna visa upp Llentabs störs-
ta hallbygge i Sverige, förkla-
rar Martin.

Annars är det lördag 17 no-
vember som alla blickar riktas 
åt. Då är det säsongspremiär 
för Ale-Surte BK i allsvensk-
ska och invigningen av Sve-
riges tredje inomhushall för 
bandy.

– Vi ska börja planeringen 
nu. Det har varit fullt fokus på 
byggnationen hittills, men nu 
börjar dagen D närma sig. Det 
ska bli en folkfest och en dag 
att minnas, lovar Martin.

Många klubbar kommer att 
träna i Bandyhuset regelbun-
det. En av hyresgästerna är ri-
valen IFK Kungälv.

– Vi kommer även ha dam-
bandy här. Kareby IS, som i år 
spelar i högsta serien, kommer 
både träna och spela ett antal 
matcher i huset.

När sedan säsongen är över 
har näringslivet alla möjlighe-
ter att nyttja en helt unik hall 
för diverse ändamål. Det lär 
bli huggsexa.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

I veckan spolas isen


