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Bohus Racing ute i kylan
– Oklart vad som händer med föreningen
NÖDINGE. Efter mer än 
25 år är det färdigkört 
på Ale Ring.

Framtiden för Bohus 
Racing och deras 150 
ungdomar är osäker.

Dialogen med kom-
munen har strandat 
och klubben känner sig 
utslängd i kylan.
Bohus Racing visste vad som 
gällde inför säsongen. Det 
förlängda nyttjanderättsavta-
let för Ale Ring gällde fram till 
30 november 2009. Innan dess 
skulle klubben presentera ett 
markförslag för en omlokali-
sering av gokartbanan och en 
tidsplan för genomförande.

– Det gjorde vi också. 
Bröderna Tilly har ett suve-
ränt förslag för ett nytt mo-
torsportsområde i Kilanda. 
Det kommer att kunna vara 
förverkligat inom fem till sju 

år, men förslaget ogillades av 
kommunledningen som sa att 
det inte var realistiskt. Därför 
lyckades vi inte få till stånd 
en förlängning på nyttjande-
rättsavtalet för Ale Ring, säger 
Magnus Prim, ordförande i 
Bohus Racing.

Klubben har istället tving-
ats inleda en avveckling av 
verksamheten i Ale. Barack-
er, förråd och annat material 
monteras ner. Det enda som 
snart återstår är klubbstugan 
och caféterian.

– Vi har bett Ale kommun 
sedan i november att ge oss ett 
förslag om var vi kan få placera 
den istället. Bohus Racing har 
ändå närmare 300 medlem-
mar och precis som alla andra 
föreningar behöver vi ha nå-
gonstans att träffas oavsett 
om vi får köra gokart i kom-
munen eller ej. Det gick tre 

månader utan ett samtal. Vi 
har nu tvingat fram ett möte i 
veckan (tisdag) där vi hoppas 
få besked om hur de ser på vår 
framtid, berättar en upprörd 
Magnus Prim.

Det som gör honom mest 
förbannad är ryktet om att 
kommunen har planerat till-
föra Alebacken lokalen.

– De har visst uppmärksam-
mat att klubbstugan är flyttbar, 
men de har inte förstått att det 
är vi som äger den. Vår för-
hoppning är att kunna fortsät-
ta träffa våra ungdomar i Ale, 
men vi behöver hjälp med en 
tomt för lokalen. Kommunen 
verkar ha andra planer för vår 
klubbstuga, muttrar Magnus 
Prim.

Lika med noll
Enligt honom har intres-
set och engagemanget för att 
rädda föreningen varit lika 
med noll från kommunens 
sida. Alla samtal om Bohus 
Racings framtid har kommit 
från föreningen. Intresset är 
inte ömsesidigt.

– Det är konstigt att de 
slänger ut oss i kylan på det här 
sättet. Föreningen har enga-
gerat motorintresserade ung-
domar i Ale i över 25 år. Det 
tänker vi fortsätta göra, säger 
Magnus Prim.

Bohus Racing för en dialog 
med Kungälvs kommun och 
en entreprenör som är intres-
serad av att bygga en gokart-
bana på andra sidan älven. 
Klubben har också avtalat 
med gokartföreningen i Ud-
devalla och Torslanda där 
Bohus Racing kommer att få 
träna framöver.

– Det blev ingen rolig 
sorti. Vi har lagt ner ofantligt 
mycket tid och resurser på att 
försöka hitta en lösning i Ale. 
I efterhand känns det som att 
kommunen har haft en annan 
agenda. Det känns som att de 
egentligen inte vill ha någon 
motorsport i Ale och det är 
synd eftersom många ungdo-
mar efterfrågar det. Vårt en-
gagemang grundar sig inte i 
själva motorsporten, utan i att 
göra något positivt för våra 

ungdomar. Att utan känsla 
bara stänga dörren tycker inte 
jag känns rätt och på sikt kan 
det bli dyrt för kommunen, 
menar Magnus Prim.

Ale Ring ingår i området 
för Nödinges framtida expan-

sion söderut. Det har med-
fört att gokartbanans framtid 
länge har varit grusad. Den 
30 november tystnade gokar-
ten för gott på Ale Ring. Ett 
antal olika etableringsalterna-
tiv har testats under året, men 

inget har ansetts lämpligt ur 
miljö- eller bullerhänsyn.

Gokart i Ale tillhör nu is-
tället historien.

Magnus Prim, ordförande i Bohus Racing, tar bladet från mun. Han är kritisk till hur kommu-
nen har behandlat föreningen sedan det stod klart att gokartbanan Ale Ring skulle avveck-
las. Något intresse för att till exempel hjälpa klubben att hitta en ny plats för klubbstugan 
har inte visats. 

Rykten har placerat Bohus Racings klubbstuga som värmestuga vid Alebacken. Lokalen ägs 
dock inte av Ale kommun, utan det är Bohus Racing som beslutar om vad som ska hända 
med den ändamålsenliga byggnaden.
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