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BOHUS. Bohushallen 
blir en renodlad bollhall 
kryddad med en flygel 
för friidrott.

Ribbstolar och 
romerska ringar 
kommer att lysa med 
sin frånvaro.

De stora bollspor-
terna är prioriterade 
liksom funktionen som 
mötesplats.

Trycket på de befintliga hal-
larna är stort eller rättare sagt 
mycket stort. Innebandyn är 
en av de ”nya” sporterna som 
idag måste begränsa sin ung-
domsverksamhet i brist på 
halltider.

– Vi har inte lagt någon 
exakt planering för hur tider-
na ska fördelas när Bohushal-
len är klar, men visst finns det 
en idé om att Surte IS inne-
bandy koncentreras till den 
nya hallen, säger fritidsinten-
dent Klas Arvidsson.

Övriga bollsporter som 
hallen anpassas för är volley-
boll, basket och handboll.

Med en läktare för cirka 

200 personer passar arenan 
bra även för matcharrange-
mang.

– Ale gymnasium förblir 
vår stora evenemangshall, 
men den behöver avlastning. 
Bohushallen blir ett perfekt 
kompliment, menar Klas Ar-
vidsson.

Den nya idrottshallen be-
skrivs som en ren bollhall, 
utan ribbstolar, bommar och 
romerska ringar.

– Vi har kunnat avstå från 
det eftersom den befintliga 
gymnastiksalen i Bohussko-
lan redan har det, förklarar 
Klas Arvidsson.

Med Bohushallen erbjuds 
friidrottsentusiasterna änt-
ligen en träningsmöjlighet. 
En tillhörande flygel med 
friidrottsinriktning blir det 
stora tillskottet i Ale. Här 
kommer det finnas möjlig-
het till löpning och längd-
hopp inomhus.

– Friidrottsklubben Kong-
ahälla AIK har sedan en tid 
tillbaka en Alesektion, då 
många ungdomar från vår 
kommun har åkt över älven 
för att träna. De ser natur-

ligtvis väldigt positivt på den 
här satsningen. Friidrotten 
kommer med detta att få ett 
uppsving i Ale, säger Klas Ar-
vidsson.

Planeringsarbetet är inne i 
ett slutskede. Upphandling-
en startar i slutet av novem-
ber och i början av nästa år 
ska en byggare vara utsedd. 
Byggnationen ska förhopp-
ningsvis vara igång i febru-
ari/mars.

– Det förutsätter att detalj-
planen inte överklagas, beto-
nar Javad Taeyfi på Teknis-
ka kontoret.

Bohushallen ska utfomas 

till en attraktiv byggnad för 
de boende i Bohus. Den är 
centralt placerad i nära an-
slutning till Bohusskolan 
och Alebyggens bostäder, 
vilket gör det än viktigare att 
den uppfattas som ett positivt 
inslag i miljön.

– Materialval och färger 
har vi diskuterat mycket. Ut-
sidan blir ljus liksom insidan, 
men här kommer vi att kom-
plettera med en del starka fär-
ginslag. Det ingår i vårt tänk 
att göra den så tillgänglig 
som möjligt. Vi har haft en 
bra dialog med Gunilla Wal-
lengren, DHR i Ale, som har 

gjort en del viktiga påpekan-
den inte minst för synskada-
de, berättar Karl Palmberg, 
Liljewall Arkitekter i Göte-
borg.

– I sitt grundutförande 
kommer det att finnas en 
bra ljudanläggning där det 
är möjligt att koppla in sin 
MP3-spelare eller telefon. 
Hallen blir också delbar och 
ja – vi har föreslagit ett bra 
ljus. 

Energiåtgång och mijö-
nanpassning har varit viktiga 
delar i projekteringen.

– Vi har försökt hitta smarta 
lösningar på hur ljuset kan 

regleras och vattenförbruk-
ningen begränsas. Det känns 
väldigt positivt just nu, säger 
Javad Taeyfi.

Byggtiden är beräknad till 
cirka ett år, vilket gör att in-
vigningen kan ske under 
våren 2011.

– Föreningarna kan räkna 
med att vara igång till höst-
säsongen samma år, avslutar 
Klas Arvidsson.

Kostnaden är kalkylerad 
till cirka 40 miljoner kronor.

BOHUS. Bohushallen är 
unik redan innan den 
har börjat byggas.

Ungdomsinflytandet 
är stort i Ales nästa 
stora byggnation.

– Vi hoppas att del-
aktiga ungdomar ska 
känna stort ansvar 
för hallen när den står 
färdig, säger fritidsin-
tendent Klas Arvidsson.

Ale kommun satsar på att bli 
Sveriges ungdomskommun. 
På flera håll engageras barn 
och ungdomar i frågor som 
normalt sett har skötts av 
vuxna. I Bohushallen är de-
mokratiarbetet och ungdo-
marnas inflytande stort. På 
utsidan av den nya hallen 
skapas ett större torg som ska 
fyllas. Uppdraget har gått till 
Bohusskolans elever som är i 
full färd med idéer och skis-
ser.

– Det är ett perfekt pro-
jekt för eleverna. De får följa 

en byggnation från första rit-
ningen till dess att det står 
färdigt. Samtidigt får de med-
verka genom att tycka till och 
rösta på de olika förslagen. Vi 
har i höst gått en så kallad gå-
tur i området. Elverna fick 
sedan skriva ner sina känslor 
och vilka idéer de hade kring 
torget. Fantasin har verkligen 
flödat och förslagen handlar 
om allt från palmer till fontä-
ner, men vad nästan alla säger 
så är det att de vill ha området 
upplyst. Även intresset för en 
skatepark verkar väldigt stort, 
säger Joan Prytz, Västsvenk 
Byggkonst som är med i pro-
jektarbetet.

Årskurs sju har också 
besökt Göteborg där de har 
fått se smakprov på hur man 
jobbar med gestalning av of-
fentliga platser. Götaplatsen, 
Trädgårdsföreningen och 
Musikhögskolan har givit in-
spiration. Nästa steg för elev-
erna är att börja bygga model-
ler av hur de vill se den yttre 
miljön runt Bohushallen.

– Ett tag var de väldigt 
skeptiska till att de verkligen 
ska få vara med och påverka, 
men nu är intresset jättestort. 
De känner att de blir tagna 
på allvar. I januari hoppas vi 
kunna ställa ut alla modeller 
och hålla en form av omröst-
ning, säger Joan Prytz.

Gemensamt vardagsrum
En av grundidéerna är att 
hallen ska bli bohusbornas 
gemensamma vardagsrum, 
men någon ny fritidsgård blir 
det inte.

– Nej, det har vi redan än. 
Vi vill att Bohushallen ska 
bli en ny träffpunkt där alla 
känner sig välkomna. Vi fun-
derar mycket kring de ge-
mensamma samlingslokaler-
na och hur de kan användas 
på ett bra sätt. Fritidsperso-
nalen är också engagerad och 
tar in synpunkter. Ungdoms-
föreningen Löftet har redan 
sett till att det blir möjligt 
att arrangera konserter inne 
i hallen. För det krävs att det 

finns tillräckligt med ström 
framdraget, något som vi nu 
har planerat för. Hallen kan 
då rymma 800 personer, säger 

Klas Arvidsson.
Blir det möjligtvis Fes-

tivalborg 2011 i nya Bohus-
hallen?

Bohushallen en renodlad bollhall
– Och en mötesplats för Bohusborna

Bohushallen. Mycket tid har lagts åt att planera utförandet såväl på insidan som utsidan. Skisserna vittnar om en helhets-
lösning som är minst sagt tilltalande.
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BOHUSHALLEN
Byggstart: Februari/mars.
Byggtid: Cirka ett år.
Husmaterial: En betongsockel med 
en glasslits runt byggnaden och 
ovanpå den finns en övre del med 
en fasad av vita liggande skivor. 
Materialet är ej brännbart och lätt 
att rengöra.
Antal omklädningsrum: 6.
Läktare: Anpassad för 200 per-
soner.
Hallen: Bollspel på nationell nivå, 
till exempel handboll, volleyboll, 
basket och innebandy samt för 

friidrott där löpning och längdhopp 
med spikskor kan förekomma.
Pris: Ca 40 Mkr
Bonusfakta: Bohushallen är tänkt 
att bli ortsbornas nya mötesplats 
och innehåller därför även mötes-
rum och samlingssalar för upp till 
70 personer. Här kommer också att 
finnas café. Utanför hallen skapas 
en attraktiv torgmiljö med en läk-
tare i sluttningen som gör det prak-
tiskt att arrangera konserter och till 
exempel skolavslutning.

– Utsidan lika viktig som insidan
Bohushallen förverkligas med ungdomsinflytande

Bohushallen blir attraktiv till tusen. Materialen har valts ut omsorgsfullt.
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