
Cupen bjuder på nattbandy
BOHUS. Tre dagar fyllda 
med bandy – räcker inte.

När Ale-Surte BK 
arrangerar sin första 
stora elitcup blir det 
spel även på natten.

– Det är en cupfest 
och då måste det själv-
klart vara bandy så 
länge det går, säger cup-
generalen Josef Kozak.

Totalt spelas 22 bandymat-
cher i Sportservice Reebok 
Jofa Cup, 25-27 september. 
Det mest anmärkningsvär-
da är naturligtvis matcher-
na som startar vid midnatt.

– På fredagsnatten spelar 
norska Solberg mot Ale-
Surte. Finska Akilles möter 
sedan norska Stabaek på lör-
dagsnatten, berättar Josef 
Kozak.

Runt arenan finns ser-
veringstält med allt för att 
skapa trivsel runt arrange-
manget.

– Grillen går förhopp-
ningsvis på högvarv hela 
kvällen. Inomhusbandy 
under den här årstiden gör 
att du går ut och värmer dig. 
Då ska det smaka med grillat 
och en pilsner, säger Kozak 
som har jobbat hårt med att 
skapa en festlig inramning 
runt bandycupen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

LE KOMMUNA

Välkommen till framtiden!
Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt pågår i Ale kommun. 
BanaVäg i Väst – ett samarbete mellan Banverket och Vägverket – 
bygger en fyrfältsväg och dubbelspårig järnväg mellan Göteborg 
och Trollhättan. 

Utbyggnaden gör Ale kommun till en attraktiv kommun för såväl 
boende som företagsetableringar. 

En bra tillgänglighet, attraktiva boenden, väl utbyggd offentlig och 
kommersiell service gör Ale till framtidens kommun. 

Här finns dessutom Sveriges tredje inomhushall för bandy...

Dubbelspårig järnväg, fyrfältsväg 
och en ny lokalväg.

Den utbyggda infrastrukturen i 
Ale ger kommunen en ny modern 
och attraktiv gestaltning. 

Med fem pendeltågstationer blir 
Ale en ännu starkare del av Göte-
borg. Allt ska vara klart 2012.

Vill du veta mer om Ale kommun och näringslivets möjligheter?
Kontakta:

Jerry Brattåsen
Näringslivschef

0704-320 277
jerry.brattasen@ale.se
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