
ALAFORS. Planerna på en konstgräs-
plan i Ale blir allt tydligare.

Ale kommun utreder just nu för-
utsättningarna för att bygga en i 
anslutning till Sjövallens grusplan.

– Mycket talar för att det blir så, vi 
har gjort en geoteknisk undersökning 
som vi väntar svar på, säger fritids-
intendent Klas Arvidsson.

Behovet av en konstgräsplan är jättestort. Nio 
fotbollsklubbar i Ale är förväntansfulla, men det 
är också detta som har varit bekymret.

– Hade vi bara haft en klubb hade det varit 
lätt att veta var planen bäst placeras. Nu har vi 
fått vända på alla stenar och utvärdera förut-
sättningarna noga. Vi har kommit fram till att 
Sjövallen är bästa platsen. Det är en kommunal 
anläggning med bra omklädningsrum, hög till-
gänglighet med en nybyggd gång- och cykel-
bana, en befintlig belysning som vi bara behö-
ver komplettera och en klubb med stora ambi-
tioner, säger Klas Arvidsson.

Huvudspåret är att använda halva gruspla-
nen och marken som schaktades ur för något år 
sedan. Resultatet blir en grusplan för 7-manna-
fotboll samt en fullstor konst-
gräsplan.

– Det låter fantastiskt bra att 
arbetet har kommit så långt. 
Satsningen innebär att det blir 
lättare för Aleklubbarna att be-
hålla talangerna, säger Ahla-
fors IF:s ordförande Thore 
Skånberg.

Idag är det svårt för lagen 
att få träningsmatcher på hem-
maplan eftersom det saknas 
konstgräs i kommunen. Många 
klubbar vägrar att spela på gru-
sunderlag.

– Vi ligger efter och behovet 
stannar inte vid en plan. Det 
behövs nog två till, men vi får 
börja någonstans, säger Klas 
Arvidsson.

För att få lite ekonomi i in-
vesteringen utreds också ef-
fekterna av att avgiftsbelägga 
arenan.

– Ale kommun är nästan 
ensam om att fortfarande er-
bjuda alla ungdomslag noll-
taxa. Kanske får vi tänka om på 
den punkten om vi ska kunna 
bygga fler konstgräsplaner i 
Ale, säger Klas Arvidsson.

Planen beräknas totalt kosta 
cirka 5 miljoner kronor. Ären-
det kräver också en politisk 
hantering när kalkylerna är 
framme.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ALE GYMNASIUM
- Framtidens entreprenörer 
  utbildas i Ale!

Alla elever i årskurs nio 
och deras föräldrar önskas 
välkomna på Öppet hus till

Ale gymnasium!

Anta utmaningen!

gå med i gruppen Ale gymnasium!

www.r ival re lax .se

Vill du ha mer tid
till roligare saker?

Nu kan ni få 6 timmars städning i månaden för 995 kr
Kontakta vår kundtjänst på 031-130086 eller info@rivalrelax.se

Konstgräs 
på Sjövallen

HÄLSOSPÅRET

Gå 9 gånger och skicka in ditt kort, 
så har du chansen att vinna en dag 
på Sankt Jörgen SPA i Göteborg.
Satsa 30 minuter och du får bättre 
hälsa och kondition på köpet. 
– I Hälsospåret är vi alla vinnare!

Kampanjveckor 48–51

Ditt kort hämtar du på: Medborgar-
kontoret vid Ale Torg, Nödinge Bibliotek, 
Vårdcentralen, Sportlife eller 
Folktandvården i Nödinge. 

Var med och tävla
om heldag på SPA!

i Nödinge 2,5 km

Halva grusplanen samt det nya området som schaktades ur för något år sedan kan använ-
das till Ales första konstgräsplan. Det gör att en 7-mannaplan återstår och bland annat kan 
fungera som parkeringsplats vid större matcher.

Tänk globalt
agera lokalt

Hör av dig!
Läs mer på www.mp.se/ale

Marcus, 0705-523667


