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Innebandypremiär. Jan Skog (M) och Eje Engstrand (S) var ensamma om att bejaka Surte IS 
inbjudan till Kommunstyrelsens ledamöter. Politikernas första innebandymatch blev ett po-
sitivt minne.

"Snabbt, tufft och 
underhållande"
NÖDINGE. I samband 
med ödesmatchen mot 
IK Södra Dal bjöd Surte 
IS innebandy in Kom-
munstyrelsen till en 
presentation om verk-
samheten.

Klubben vädjade 
också om besked kring 
hallbygget i Bohus.

– Enligt den plan som 
ligger ska byggnationen 
starta i år. Några andra 
beslut finns inte för 
tillfället, intygade Eje 
Engstrand (S) och Jan 
Skog (M).
Det politiska intresset för da-
minnebandy på elitnivå var 
inte så utbrett som arrang-
ören hoppats, men kommu-
nens två största partier tack-
ade för inbjudan och slöt 
upp i Ale gymnasium i lör-
dags morse.

– Som sport har inneban-
dyn växt explosionsartat och 
bara fotboll och golf är större. 
I Ale finns tre klubbar med 
700 aktiva spelare. Tillsam-
mans skulle Surte, Ale IBF 
och Skårs IBK vara en av lan-
dets tio största innebandyför-
eningar, säger Stefan Fors-
berg, damansvarig i Surte IS 
IBK.

Det blev en positiv dialog 
om innebandyns förutsätt-
ningar i Ale kommun.

– Vi upplever ett härligt 
klimat i Ale, där näringsliv 
och föreningsliv vill göra bra 
saker för ungdomar. Bekym-
ret för att fortsätta utveckla 

verksamheten är bristen på 
halltider. Våra tjejer tränar 
två gånger i matcharenan, 
våra konkurrenter tränar fyra 
pass, berättar Forsberg.

Eje Engstrand förklarade 
att idrottshallen i Bohus har 
blivit försenad, men att det 
finns pengar avsatta för en 
byggstart i år. 

– Tidplanen och hur hallen 
ska utformas får vi återkom-
ma till när vi vet mer.

Surte IS IBK påpekade att 
de gärna fungerar som re-
missinstans för hallen.

Sedan fick Jan Skog och 
Eje Engstrand uppleva sin 
första riktiga innebandy-
match. Surtes tjejer impone-
rade stort på Kommunstyrel-
sens representanter.

– Det går undan. Snabbt, 
tufft och underhållande, kon-

staterade de.
Att plocka ut matchens 

lirare enades de snabbt om.
– 25:an.
Sara Simonsson lämnar 

sällan någon oberörd.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Göran Eriksson, Surte IS IBK, Jan Skog (M), Eje Engstrand 
(S) diskuterade tillsammans med Stefan Forsberg inneban-
dyns möljigheter i Ale kommun.      Foto: Allan Karlsson

– Surtes tjejer imponerade på politikerna 
och nu väntar alla på besked om nya hallen

Eje Engstrand, Ale kommun, 
överlämnade pris till bästa 
spelare i Surte, Sara Si-
monsson. 

Foto: Allan Karlsson

Hur är det att vara företagare?

Utbildning i 
starta och 

driva företag 

Vad kan 
banken

göra?
Risker med 
företagande?

Val av bolagsform?

Från ide 

till företag?

Har du någon gång 
haft funderingar på 

att starta eget?
Ale Utveckling inbjuder till

informationsmöte
Onsdagen den 25 februari

kl 17.00-19.00 i Medborgarkontoret, 
Ale kommun, Nödinge

Välkomna!
Ale Utveckling 

kjell.lundgren@ale.se tel 0303-330 307
jerry.brattasen@ale.se tel 0303-330 277


