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Spelarna var rörande överens. Huset är guld värt. Hemma-Spelarna var rörande överens. Huset är guld värt. Hemma-
publiken hejade på sina hjältar som till sist lyckades vinna publiken hejade på sina hjältar som till sist lyckades vinna 
hemmapremiären över Tjust med 8-7. Kommunalråd Jarl hemmapremiären över Tjust med 8-7. Kommunalråd Jarl 
Karlsson (infälld) invigningstalade.Karlsson (infälld) invigningstalade.

Välförtjänta applåder, hyllningar och blommor till Ale-Surte BK:s hallbyggsledare, Lennart 
Olsson. I halsdukar ses också kommunalråden Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m).

Klacken trivdes alldeles utmärkt innanför väggarna till nya bandyhuset, även om just klacken 
kanske har tillhört den del av publiken som sällan haft svårt att hålla värmen...

Och i synnerhet projektledaren Lennart Olsson
BOHUS. I lördags invig-
des bandyhuset i 
Bohus.

Det blev en känslolad-
dad dag för projektleda-
ren Lennart Olsson.

Han fick mottaga 
blommor och gratula-
tioner av kommunalrå-
den, men framför allt 
publikens stående ova-
tioner.

Det blev kommunstyrelsens 
ordförande, Jarl Karlsson 
(s),  som fick äran att förkla-
ra bandyhuset på Jennylund i 
Bohus för invigt. Han gjorde 
det genom att göra som så 
många andra, hylla Lennart 
Olsson.

– Som jag har uppfattat 
saken har han svarat för en 
ovärderlig insats och jag vill 
som ett bevis på kommunens 

uppskattning överlämna en 
blomma, sa Jarl Karlsson.

Han betonade i sitt tal att 
bandyhuset ska ses som ytter-
ligare en ny epok i Ale kom-
muns framtidssatsning. Ut-
byggnad av E45, pendeltåg 
och nya attraktiva boendemil-
jöer är andra viktiga delar som 
vittnar om expansion.

Jarl Karlsson beröm-
de också klubbens medlem-
mar och stora engagemang 
i förverkligandet av Sveri-
ges tredje inomhushall för 
bandy.

– Medlemmarna i Ale-
Surte har på många sätt bidra-
git till bandyhusets tillkomst 
bland annat genom anlägg-
nings- och byggarbete mot-
svarande 10 000 timmar. Det 
är fantastiskt.

Kommunalråd Jan Skog 
(m) överlämnade en blomma 

till Ale-Surte BK:s ordföran-
de Rolf Engström.

– Det har varit många 
turer, men nu står vi här och 
då ska vi vara riktigt stolta, 
sammanfattade en rörd klub-
bordförande som också för-
klarade varför hemmalaget 
spelade i sorgband.

– En av våra mest trogna 
supporters, Christer Rosén, 
har gått bort och vi vill hedra 
hans minne dels med en tyst 
minut dels genom att spelarna 
idag spelar i sorgband.

En minnesfond har upp-
rättats efter Roséns tragis-
ka bortgång och har redan 
inbringat 20 000 kronor till 
Ale-Surte.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Alla hyllade bandyhusetAlla hyllade bandyhuset

Istället för att 
klippa ett traditio-
nellt blågult band 
valde arrangö-
ren att låta kom-
munalråden Jarl 
Karlsson och Jan 
Skog slå ett ban-
dyslag.
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