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Verksamheten 
är miljödiplomerad

I veckan gavs en utför-
lig presentation av 
den nya idrottshallen i 

Bohus. Det blir tveklöst den 
mest spännande byggnatio-
nen sedan Ale gymnasium 
restes 1995. Faktum är att 
det redan idag på projekte-
ringsstadiet är fascinerande. 
Skisserna och idéerna är in-
spirerande och fantasifulla. 
Arbetssättet där barn- och 
ungdomar redan är engage-
rade känns både föredömligt 
och succéfyllt trots att man 
precis bara har börjat.

Tankarna kring Bohushal-
len känns mycket genom-
tänkta. Man har sett byggna-
den som något mer än bara 
en idrottshall. Det blir en 
mötesplats för bohusborna 
med samlingssalar, café och 
andra funktionella utrym-
men. Personligen fastnade 
jag mest för utsidan (!) och 
inte insidan av Bohushallen. 
När det gäller utemiljön och 
vad den ska innehålla har 
projektgruppen tagit hjälp 
av elever i skolan. De får 
komma med förslag, skisser 
och tankar kring utegården. 
Arkitekterna har ritat på 
en läktare i sluttningen ner 
mot hallen. Tankarna far 
iväg mot romartidens amfi-
teater. Syftet är att skapa 
en attraktiv plats för skol-

avslutningar, konserter och 
andra utomhusarrangemang. 
En boulebana för den äldre 
generationen finns inritad 
och på taket till friidrottsde-
len är det tänkt att anläggas 
en terrass. Wow!

En ny fräsch mötesplats 
där såväl ung som lite äldre 
kan känna sig välkommen är 
precis vad Bohus behöver. 
Genom att engagera ung-
domarna tidigt i hallbyg-
get hoppas ledningen att 
minimera risken för skade-
görelse, då ansvarskänslan 
förhoppningsvis blir en helt 
annan om man har fått vara 
delaktig i hela processen. 
Bohushallen byggs enligt 
något som kanske kan bli en 
typisk Alemodell för fram-
ställandet av nya offentliga 
arenor.

På tal om idrottsan-
läggningar. Behovet av en 
konstgräsplan är akut i Ale 
kommun. Från Angered till 
Trollhättan finns inte en 
enda plan på den här 
sidan Göta älv. Det 
finns en i Ytterby… I 
Lerum finns det tre. 
Nu finns det äntligen 
ett konkret objekt 
som Ale Fritid och 
Tekniska kontoret 
utreder. Om mark-
förutsättningarna 

inte kommer med någon 
obehaglig överraskning 
eller att klubben protesterar 
kommer med stor sannolik-
het en första konstgräsplan 
att anläggas vid Sjövallen 
i Alafors. Det är ett viktigt 
tillskott för Alefotbollen, där 
samtliga klubbar nu har svårt 
att få till stånd träningsmat-
cher under vintertid då de 
flesta lag i Göteborgsregio-
nen vägrar att spela på grus. 
Det är konstgräs som gäller. 
I brist på detta har många 
talangfulla Aleungdomar valt 
andra klubbar. En utveckling 
som minst sagt skrämmer, 
men nu är en lösning nära 
och förhoppningsvis är det 
bara startskottet för fler 

planer ty aktiva 
ungdomar är 

lyckliga ung-
domar.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Per-Anders Klöversjö

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

LÖRDAG 28/11-2009
LÖRDAG  27/2-2010
LÖRDAG 27/3-2010
LÖRDAG 24/4-2010

TID KL 10.00-14.OO

BOKNING LOPPISBORD
ANITA 0520-66 21 14
PRIS PER BORD 75 kr

Cafeteria fi nns

Spara annonsen

Västkustkök i Ale AB
Tel: 0704-10 92 00
www.vastkustkok.se

Vi betalar 100 kr/st 
för dina gamla luckor
vid köp av nya hos oss!

SISTA CHANSEN! Vecka 46-48Lägenheter
uthyres
i Alafors

Målje Fastigheter
0734-03 54 85

Välkomna till 
10 Slöjdares

i Stenkällar´n vid Fars Hatt i Kungälv

Öppet: mån-fre 12-19, lör-sön 10-17

10 SLÖJDARE & VÄNNER

Hålanda Röda Korskrets

AUKTION
i Hålanda Bygdegård

Lördagen den 28 nov 
kl 13.00

Hemystade ostar och brynostar. 
Handarbeten och lotterier.

Kaffeservering.
Gåvor, stora som små, mottages tacksamt 

före kl 10.00 samma dag

StyrelsenHjärtligt välkomna!

Bohushallen precis 
vad Bohus behöver

Utmarksvägen 20, Kungälv   |   Tel. 0303-24 62 50   |   www.imeo.se
Öppet: Vard 10-18 • Lörd 10-14
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Vecka 48Vecka 48Vecka 48

23-28 NOVVV 20
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20
09

DROP-IN
Denna vecka har vi

VVVÄGENVVÄGEVÄG

Köper du skor i samband med inlägg får du 
 

rabatt på skorna!! (ord.priser)

g r du 

batt påå skor !

20%

Ord. pris 1600:- | Denna vecka

Ortopedskotekniker undersöker dina 
fötter GGRATISRATIS  hela veckan. 
Behöver du inlägg gör vi detta direkt!

 1200:- 1200:-

Catering Mat 
& Människor

gg
Allt du behöver för festen
eller annan sammankomst

Beställ jultallrik,
bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Starrkärrs Centerkvinnor

Vill du 
göra din egen 

dörrkrans?
Då är du välkommen till 

Starrkärrs Bygdegård 
måndag 23/11 kl 15.00

Anmälan till Evy på 75051

Välkomna!


