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BOHUS. Den 15 juni 
2007 togs första spad-
taget – 4,5 månad 
senare var bandyhuset 
klart.

Drygt 8000 ideella 
timmar förverkligade 
drömmen om en inom-
hushall.

– Det som vi har gjort 
kan ingen göra om och 
huset har flera unika 
egenskaper som hund-
ramiljonersprojekten 
inte bemästrar, säger 
Ale-Surte BK:s pro-
jektledaren, Lennart 
Olsson.

Bandyhallarna växer upp 
som svampar ur jorden. Lid-
köpings kostar 240 miljoner 
kronor, Trollhättans ca 65 
miljoner och Vänersborgs 
senaste beräkning närmar sig 
också 240 miljoner.

– Det är lite skillnad. Vår 

kostade 17 Mkr, men då till-
kom kylanläggning och bot-
tenplatta som redan fanns 
på plats för 14 Mkr. Dess-
utom hade vi nya omkläd-
ningsrum som bekostats för 
8 Mkr. Så ska vi jämföra kos-
tade Ale Arena 39 Mkr och 
det kommer ingen någonsin i 
närheten av. Det kan jag lova, 
säger Lennart Olsson och ler 
lite belåtet.

Hemligheten
Den stora hemligheten ligger 
i föreningens slimmade pro-
jektledning, där en mindre 
grupp har haft full kontroll. 
Lennart Olsson kan redogö-
ra för varje spenderad krona 
och varje använd skruv.

– När en kommun bygger 
och lägger ut hela projektet 
på en eller flera entrepre-
nader blir det svårt att hålla 
kontroll. Lagen om offent-
lig upphandling innebär inte 

med automatik att allt blir 
billigt. Vi kollade runt och 
valde leverantörer mer om-
sorgsfullt än normalt, säger 
Lennart Olsson.

Eftersom arbetstimmar-
na är en betydande del av 
kostnaden är det naturligtvis 
här som Ale-Surtes låga räk-
ning har sin grund. Totalt har 
medlemmarna i klubben lagt 
12000 ideella timmar i pro-
jektet.

– Vi bar till exempel totalt 
70 ton armeringsjärn till bot-
tenplattan, vilket motsvarar 
en kostnad på 4-5 Mkr om 
vi lagt ut det på entrepre-
nad. Att vi har kunnat bygga 
hallen i etapper, steg för steg, 
under en längre tid har också 
varit positivt. Vi har kunnat 
dra nytta av allt och har ana-
lyserat varje moment för att 
hitta en så effektiv lösning 
som möjligt, menar Lennart 
Olsson.

Efter en tid med ekono-
misk turbulens runt hallen 
handlar samtalen till Olsson 
idag mest om goda råd till 
andra pågående projekt.

– Mycket är unikt i vår hall. 
Framför allt är det vårt goda 
klimat och fina is som impo-
nerar. I Västerås kostar deras 
ventilationssystem mer än 
hela vårt bandyhus och ändå 

har vi en bättre funktionali-
tet i Ale Arena. Med bara en 
enkel avfuktningsanläggning 
har vi lyckats skapa ett suve-
ränt klimat att spela bandy 
i, säger Lennart Olsson nöjt 
och verkar bevara lite av hem-
ligheten.

Det är rätt. Unika recept 
ska inte avslöjas!
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE ARENA. På tisdag 
i denna vecka väljer 
medlemmarna Leif 
Larsson till ny ordfö-
rande för Ale-Surte 
Bandyklubb.

En ny positiv kraft 
som tar vid där hall-
bygget slutade.

– Där tog det stopp. 
Nu ska vi skapa en ny 
stark organisation som 
ska sätta bandyspor-
ten på kartan igen och 
visionen är att fören-
ingen köper tillbaka 
Ale Arena, säger Leif 
Larsson utan minsta 
tvekan.

Efter två års övertalande gick 
valberedningen äntligen i 
hamn. Leif Larsson tar över 
klubban i föreningen och han 
har redan innan det extra års-
mötet har ägt rum inlett sitt 
uppdrag.

– Jag valdes in som kassör 
i juni, men har nu bestämt 
mig för att anta uppdraget 
som ordförande. Jag ser stora 
möjligheter för föreningen. 
Organisationen var lite trött-
körd efter hallbygget och alla 

turer efteråt, men nu har det 
kommit in nytt friskt blod 
och plötsligt känns det som 
att vi har vänt ett nytt blad, 
säger Leif Larsson.

Precis som många andra 
har Leif drömmar och visio-
ner, men till skillnad från 
andra har han dessutom en 
plan att nå dem.

– Vi ska börja med att 

bygga upp organisationen 
och skapa en tydlig struktur. 
Samtidigt jobbar vi i styrel-
sen hårt med att få dagens 
ekonomi i balans, men vi ser 
också över förutsättningarna 
att skapa en långsiktigt stabil 
ekonomi, berättar Leif och 
talar också öppet om hur det 
arbetet ser ut.

Avgörande avtal
– Våra avtal med Ale kommun 
är väldigt avgörande för klub-
bens verksamhet, därför har 
skötselavtal, hyresavtal och 
marknadsföringsbidrag setts 
över. Dialogen är positiv och 
vi har kommit en bra bit på 
väg. Hyresnivån för hallen 
sänks från dagens ca 1 miljon 
kronor till 645 000 kronor. 
Sponsorintäkterna ska öka 

radikalt, likaså publiksiff-
rorna.

Ale-Surte BK förhandlar 
också med kommunen om 
att få köpa loss marken runt 
Paradisgården.

– Det ger oss en bättre 
soliditet. Äger vi mark och 
fast egendom har vi något 
att belåna om ekonomin 
tillfälligt sviktar. Idag har vi 
ingenting att luta oss mot, 
förklarar Leif.

I den stora visionen köper 
Ale-Surte BK tillbaka Ale 
Arena från Ale kommun 
inom några år.

– Det önskemålet har vi 
redan framfört och det finns 
inga motsättningar i det, men 
först ska vi stabilisera verk-
samheten och redovisa ett 
fint ekonomiskt resultat för 

hallen. Med det i bagaget ska 
vi kunna överta hallen igen, 
menar Leif som inte räds 
konkurrensen från nybyggda 
bandyhallar i regionen.

Ett nytt Ullared
– De har inte en chans. Vi 
kommer att bli bandyhal-
larnas Ullared med priser på 
istid som hundramiljoners-
arenorna inte kommer att 
kunna matcha!

Mycket i styrelserum-
met handlar om hallen och 
ekonomi, men klubbens nya 
ordförande har också ett 
stort sportsligt hjärta.

– Om spelarna och lagled-
ningen vill så ser jag gärna 
att vi gör en målmedveten 
elitsatsning inom något år. 
När jag var ung såg vi upp till 

”stjärnorna” i A-laget. Ale-
Surte är en bandyklassiker 
och hör hemma i elitserien. 
Jag vill gärna vara med på 
den resan, säger Leif.

Engagemanget lyser runt 
honom och om det är smitt-
samt lär det bli åka av runt 
Ale Arena de kommande 
åren.

– Vi är många som är 
engagerade nu. Vi har en 
marknadsgrupp som Lars-
Erik Eriksson har kommit 
igång fint med. Vi vill göra 
Ale-Surte BK och hela 
arenan till en angelägenhet 
för hela kommunen. Vårt 
informationsarbete kommer 
att se väldigt annorlunda ut 
om ett tag och framför allt 
ska det bli lättare att hitta hit. 
Vi tänker självklart inte finna 
oss i att det saknas skyltar till 
kommunens största evene-
mangsområde, understryker 
Leif.

Bandyn ska återta tronen 
som kommunens största 
publiksport.

– Det ska bli en folkfest 
igen. Det ska hända saker 
före och efter matcherna. Vi 
jobbar även på att hitta någon 
form av pausunderhållning.

Ale-Surte BK har vänt 
blad och nu är det Leif Lars-
son som skriver nästa kapitel. 
Hur ser han då på sig själv 
som ordförande.

– Vi spelar förvisso bandy 
med bollar, men jag gillar 
mest raka puckar!
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LEIF GUNNAR LARSSON
Ålder: 46
Bor: Surte
Familj: Fru och tre barn, 8, 10 och 
12 år.
Yrke: Driver Ale Fastighetsförvalt-
ning med inriktning på redovisning 
och fastighetsskötsel.
Bandyportfölj: ”Har aldrig ägt 
någon”.

Relation til bandyn: ”Spelade på 
Surte IP med Peter Adolfsson under 
pojkåren, men slutade vid 15-års 
ålder. Sen byggde man Jennylund…”
Tre ord om sig själv som ordfö-
rande: Rak, enveten och lagspelare.
Andra intressen: Segling.
Ale-Surtes bäste genom tiderna: 
Tommy Rosberg.

5 SNABBA
Glögg eller kaffe
Kungälv eller Gais
Ale Arena eller Jennylunds 
Isstadion
Cupen eller serien
Zlatan eller Lasse Kongo

Leif Larsson är uppväxt i Surte-Bohus och har självklart därigenom ett stort hjärta för Ale-Surte BK. Efter två års övertal-
ning svingar han nu ordförandeklubban.

Leif Larsson, ny ordförandeLeif Larsson, ny ordförande
”Visionen är att 
köpa tillbaka 
Ale Arena”

Ale Arena – ett unikt bandyhus 
med rätt klimat

Lennart Olsson, projektledare för Ale Arena, konstaterar att bandyhuset förverkligades för 17 
miljoner. Idag byggs det liknande hallar för flera hundra miljoner.

LENNART OLSSONLENNART OLSSON
Yrke: Pensionär och konsult Yrke: Pensionär och konsult 
åt Borås Energi och miljöåt Borås Energi och miljö
Ålder: 67Ålder: 67
Bor: BohusBor: Bohus
Bäst i Ale-Surte genom Bäst i Ale-Surte genom 
tiderna: Lasse Ångströmtiderna: Lasse Ångström

ALE ARENA
Yttermått: 116 x 75 meter. 12 meter 
fri takhöjd. 18 meter till taknocken.
Isyta: 66 x 110 m.
Spelyta: 63 x 102 m..
Bottenplattan: 7,5 km kylslang, 10 
km värmeslang, 70 ton armering, 
7,5 m3 isolering, 800 m3 betong.
Premiär: 17 november 2007.
Hallentreprenör: Llentab group
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