
Ställer man detaljfrågor kring bandy-
huset i Bohus får man utsökta svar. 
Projektledaren Lennart Olsson och 

även klubbens ordförande Rolf Engström 
har bra koll på siffrorna bakom byggna-
tionen. De vet till exempel att hela huset 
väger cirka 450 ton och de vet att det aldrig 
hade blivit verklighet om det inte hade 
varit för den stora ideella insats som många 
medlemmar svarat för. Jag undrar ändå om 
de innerst inne har förstått vad som egent-
ligen byggde bandyhuset. Få visste kanske 
att det faktiskt inte behövs så mycket mer 
än lite råvaror och en stor mängd entu-
siasm för att bygga ett bandyhus? Bevi-
set finns i Bohus. Fast okej, det krävdes en 
säck med pengar också, men säcken som 
Ale-Surte BK bar ut på 
Jennylund för att bygga 
väggar och tak är i jäm-
förelse med samma pro-
jekt i Västerås en knapp 
tiondel. Det gör bandy-
huset i Bohus helt unikt 
och när premiärmatchen 
spelas på lördag kommer 
Ale-Surtes namn återigen att vara ett av 
Bandysveriges hetaste. Den lilla klub-
ben gör det som bara två elitserieklubbar 
mäktat med än så länge – de har byggt in 
sin isbana. Många lär komma för att snegla 
på bandyhuset i Bohus.

Styrelsen kommer säkert att få svara på 
frågan; hur är det möjligt? mer än tusen 
gånger i år. Svaret är struktur, en dåres en-
vishet, goda relationer till leverantörer och 
världens största portion entusiasm samt 
kärlek till projektet. För där skiljer sig Ale-

Surtes kärntrupp från många andra klub-
bar. Entusiasterna gillar inte bara sporten 
– de älskar den och allt som deras klubb tar 
sig för. När tanken på ett bandyhus presen-
terades förälskade sig styrelsen och med-
lemmarna i idén. Det gick så långt att de 
inte kunde släppa den. De var blixtföräls-
kade och fattade äktenskapstycke nästan 
omedelbart. Nu är huset på plats och 
många tycker kanske det mest påminner 
om ett plåtskjul – och det är ju sant för det 
är precis vad det är – men det är lite mer 
än så. För Ale-Surte Bandyklubb är det 
skönheten, deras käraste och mest älskade 
ägodel. De är så stolta över förvärvet och 
det finns alla skäl i världen att vara det.

Skönheten har återigen fört in Ale-Surte i 
Bandysveriges finrum.

Kärlek kan vara kom-
plicerat, men så är inte 
fallet på Jennylund. Den 
kommer att bestå tills 
döden skiljer dem åt.

Personligen tycker jag 
det är en vacker skapelse 
och jag funderar mycket 

på vem som kommer att ta 
initiativet att döpa henne. 
Hade det inte varit för de 
begärda 4 miljonerna hade 
jag gärna gjort det själv. 
Namnet hade blivit Bandy-
huset Jenny Lund – till minne 
av den gamla utomhusare-
nan där bandy spelades förr 
i Bohus... 
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Det går att bygga ett hus på 
entusiasm – beviset finns i Bohus

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

>> För Ale-Surte är det 
skönheten, deras käraste 
och mest älskade ägodel. 

De är så stolta över förvär-
vet och det finns alla skäl i 

världen att vara det. <<

LILLA EDETS KOMMUN

Anbudsinbjudan
Anbudet gäller drift av fyra 
korttidboendeplatser fö vuxna, hygienlokal, 
kvälls- och morgonmål i lokal, samt 
transporter från och till Lilla Edets centrum.
Ytterligare information se: 
www.upphandling.nu 

Välkommen med ert anbud senast 
2007-11-23

Socialförvaltningen, IFO-chef 
Karl Willborg 0520-659614

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert: Välkomna!

0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

~~ BED & BREAKFBED & BREAKFASTAST ~~
~~ POOLPOOL ~~

~~ BADTUNNABADTUNNA ~~
~~ BASTUBASTU ~~

Vi säljerVi säljer

EEngelinsngelins tårtortårtor
www.andrum.in

Prova på Powergång med 
stretch och avslappning 
och varm choklad.
Torsdag 15 november 
kl.19.00, samling Andrum.
Föranmäl dig .

Torggatan, Älvängen

NYHET • NYHET • NYHET

HÖSTERBJUDANDE

Pilates 5 ggr start v. 46  500:-

Stretch m Avslappning
5 ggr start v.46  500:-

Välkommen med din anmälan 
/Helena Urdal 0733-814964

www.andrum.in

20.00

POTATIS - ÄPPLEN - SYLT
King E, Snöboll, Hertha, Asterix, Gul mandel. 
5 och 25 kg förp. Morötter, lök. Fodermorötter, 
solrosfrö. Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- och drottningsylt, 60-65% 
bärhalt. Säljes från lastbil.

Lördag 17/11 
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid 
vägkrogen 14, Lödöse P muséet 14.30, Lilla 
Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34

För både föräldrar 
& ungdomar
I samarbete med Kärra/Rödbo trafi k-
skola & Ralf Björnesund från NTF 
kommer vi att informera och praktisera 
om och kring mopedkörning.

Välkomna till Forsvallen 
13 november 
kl 18.30

Vi har servering.
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Välkomna! /Styrelsen

ÖPPET MÖTE
Socialdemkraterna i Älvängen inbjuder till ett 

med Stadsarkitekt Måns Werner för att 
diskutera Älvängens framtida behov av 

bostäder, affärer och kommunikationer.

Så ta nu tillfället i akt och var med och 
påverka vår gemensamma framtid. 

Alla Älvängenbor är varmt välkomna. 

När: 14 november kl 18.00 
Var: Allaktivitetshuset 

(fd dagcentralen)

Medlemsmöte 14 nov kl 18
Miljöpartiet de Gröna i Ale bjuder in till medlemsmöte 

onsdagen den 14 nov kl 18, Ale gymnasium.

Vi berättar vad vi jobbar med. Synpunkter och tankar inför 2008? 
Tema: Mat och klimat.

Vi bjuder på något gott att äta!
Välkomna alla gamla och nya medlemmar och andra intresserade!

Bli medlem! Maila namn & adress till service@mp.se eller 
ring Magnus, 08-54522463


