
alekuriren  |   nummer 9  |   vecka 10  |   201014

ALAFORS. 14 år och 
totalt 207 styrelse-
möten.

I måndags överläm-
nade Thore Skånberg 
ordförandeklubban i 
Ahlafors IF till Claes 
Berglund.

I samband med 
årsmötet antog med-
lemmarna också en 
motion om en organi-
sationsförändring för 
föreningen.

Det var ett välbesökt års-
möte som Ahlafors IF höll 
i klubbhuset på Sjövallen 
i måndags kväll. Nyheten 
om att klubben skulle få en 
ny ordförande hade läckt ut 
och många medlemmar ville 
därför visa sin uppskattning 
för de 14 år som Thore 
Skånberg svingat klubban 
och samtidigt önska efter-
trädaren lycka till.

– Det är med varm hand 
som jag överlämnar klub-
ban till Claes. Det känns 
roligt att en ny generation 
är beredd att ta över ansva-
ret. Ahlafors IF går en väl-
digt spännande framtid till 
mötes, sade Skånberg som 
utöver en vacker blomster-
bukett fick stående ovatio-
ner av församlingen.

Thore Skånberg försvin-
ner inte på något sätt ur för-
eningen, däremot kliver han 
ett steg tillbaka. Han antar 
nu rollen som klubbmäs-
tare och kommer samtidigt 
utgöra en viktig pusselbit i 
organisationen runt fören-
ingens representationslag.

Claes Berglund, 38, har 
Nol IK som moderförening, 
men har ett förflutet såväl 
som spelare och sektions-

medlem i Ahlafors IF. När 
han fick frågan från valbe-
redningen i höstas blev han 
både smickrad och kittlad av 
utmaningen.

– Jag vet att det finns 
många människor på orten 
som brinner för klubben 
och som är beredda att göra 
en arbetsinsats. Då tänkte 
jag att jag också får dra mitt 
strå till stacken. Allt efter-
som tiden har gått har jag 
känt av det oerhörda enga-
gemang som finns på många 
håll, förklarade Claes Berg-
lund samtidigt som han 
tackade medlemmarna för 
deras förtroende.

Framtidsgrupp
Inte nog med att AIF 
fick en ny ordförande 
på årsmötet, dess-
utom antogs en 
ny organisations-
plan som Ahlafors 
IF:s framtidsgrupp 
hade lämnat in som 
en motion. Syftet 
med motionen är att 
skapa en organisation 
där man som 
f ö r -
tro-

endevald medlem tydligt 
har samt ser sitt ansvarsom-
råde i klubben.

– Mycket positivt! Det 
här känns som ett viktigt och 
riktigt avstamp för framti-
den, säger Claes Berglund.

Styrelsen för Ahlafors 
IF 2010 fick följande utse-
ende: Ordförande: Thore 
Skånberg. Vice ordförande: 
Karin Larsson. Sekreterare: 
Petra Nilsson. Ekonomi-
ansvarig: Christina Otter. 
Ledamöter: Marie Sjödin, 
Emris Olsson. Adjung-
erande ledamöter: Fredrik 
Olofsson, Mikael Johans-
son. Klubbmästare: Thore 
Skånberg.

Claes Berglund ny ordförande i Ahlafors IF
– Thore Skånberg avtackades efter 14 år
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Ordförandeskifte i 
Ahlafors IF. Efter 
14 år på posten 
lämnade Thore 
Skånberg i mån-
dags över klubban 
till Claes Berglund.

ALAFORS. Tråkighe-
terna har de lagt bakom 
sig och nu blickar Ale 
90 IK framåt.

Lagom till förening-
ens 20-årsjubileum 
står nya Furustugan 
klar.

– Det känns som en 
nystart för föreningen, 
säger ordförande Bertil 
Johansson.

När Ale 90 IK:s klubbstuga 
brann ner till grunden för 
två år sedan gick luften mer 
eller mindre ur föreningen. 
Verksamheten hade precis 
kommit igång igen efter det 
tidigare brandattentatet mot 
Furustugan.

– Vi stod redo för en nyin-
vigning av Furustugan och 
allt kändes bra igen. Det var 
ett enormt bakslag när vi 
tvingades konstatera att hela 
fastigheten gått upp i rök och 
ingenting fanns kvar, säger 
Bertil Johansson.

Sakta men säkert har Ale 
90 återfunnit kraften och 
engagemanget. I höstas 
invigdes den nya motions-
slingan i Furulundsskogen.

– Det har blivit suveränt 
bra. Under våren kommer vi 
att märka upp elljusbelysta 
slingor som mäter allt från 
1 till 5,5 kilometer, förklarar 
Göran Tilly.

– För tillfället går det 
alldeles utmärkt att åka 
längskidor i vårt elljusspår. 
Alebacken har hjälpt oss 
att spåra, vilket vi är väldigt 
glada för, säger Göran.

Tisdagen den 16 februari 
hade Ale 90 IK årsmöte i 
nya Furustugan och i ons-
dags kväll genomfördes årets 
första styrelsemöte.

– Vi är jätteglada över att 
kommunen lät bygga upp 
Furustugan igen. Det blev 
precis så bra som vi hade 
hoppats och detta kommer 
att bli ett lyft för verksam-
heten, inget tal om annat. 
Förhoppningsvis kan vi få in 

några nya, yngre medlem-
mar som tycker att det är skoj 
med motionslöpning, säger 
Maria Johansson.

Ale 90 IK ska inom kort 
träffa representanter från 
kommunen för att upprätta 
ett skötselavtal. När det har 
skett så kommer anlägg-
ningen att öppna upp för all-
mänheten.

– Om allt går som pla-
nerat ska vi kunna ha öppet 
omklädningsrummen i april 
och därtill möjligheten till 
uthyrning. Ambitionen är att 
erbjuda dusch, bastu och fika 
tre gånger i veckan; måndag, 
onsdag och lördag. En speci-
ell invigning kommer också 
att ske senare i vår, säger 
Bertil Johansson.

Nya Furustugan är en unik 
anläggning i Ale kommun. 
Uppvärmningen sker med 
hjälp av solceller och pellets.

– Det är ett pilotprojekt. 
Slår det väl ut kommer säker-
ligen fler nybyggda anlägg-
ningar få samma system, 

Nystart när Ale 90 IK jubileumsfirar
– Nu är Furustugan uppbyggd igen

Ale 90 IK:s styrelse på plats i Furustugan i Alafors. Lagom till jubileumsåret står nya klubb-
stugan färdig och verksamheten kan återgå till det normala. Från vänster: Göran Tilly, Maria 
Johansson, Johan Börjesson, Folke Olsson, Anders Sörensen, Jon-Håkan Jannerling och 
Bertil Johansson.

säger Anders Sörensen.
Jubileumsåret i övrigt 

innehåller bland annat en 
nystart av Älvängenloppet 
som har legat i malpåse de 
senaste tre åren. Lördagen 
den 8 maj går löpartävlingen 
av stapeln. Vidare räknar för-
eningen med att återuppta 
sina uppskattade tipsprome-
nader till hösten.

– Vi har fått en kick och 

nu känns det roligt att jobba 
igen, säger Maria Johansson.

Noterbart är också att 24 
medlemmar ur Ale 90 åker på 
ett två veckor långt tränings-
läger i Portugal, med avfärd 
27 mars.

– Vi är ett 50-tal aktiva 
medlemmar, så ungefär hälf-
ten av dessa finns med på 
resan. Det ska bli fantastiskt 
roligt att komma iväg och 

svetsa samman gänget ytter-
ligare, säger Bertil Johans-
son.

Efter många bedrövelser 
har glädjen återvänt i Ale 90 
IK.

Officiell invigning av nya Furustugan är planerad att äga rum någon gång under april månad. 

I FURUSTUGAN
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Vill du vara med och arbeta 
med Ales största LAN? 

Du kommer bli tilldelad varierande arbetsuppgifter. Arbetet är ideellt. 
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