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BOHUS. I strålande sol-
sken togs första spad-
taget.

Nästa vår ska Bohus-
hallen vara redo att 
invigas.

– Skolungdomarna får 
en bra sporthall, fören-
ingslivet kan växa sig 
ännu starkare och frii-
drotten kan utvecklas 
i Ale. Det kommer bli 
många glada stunder i 
Bohus idrottshall, kon-
staterade kommunsty-
relsens ordförande Jarl 
Karlsson (S).

Bohushallen byggs bakom 
Bohus centrum i nära anslut-
ning till Bohusskolan. I tis-
dags, klockan 13, togs det 
historiska första spadtaget 
för den nya anläggningen, 
som är efterlängtad.

– Processen hit har varit 
lång, men när vi ser resultatet 
under våren 2011 tror jag att 
alla kommer att säga; Det har 
varit värt att vänta för att få en 
så här fin och ändamålsenlig 
sportanläggning, förklarade 
Jarl Karlsson innan han satte 
spaden i backen tillsammans 
med tekniska nämndens ord-
förande, Willy Kölborg (S) 
och Dan Aronsson, avdel-
ningschef på AF Bygg.

– Det kommer att bli en 
gedigen och stabil byggnad. 
Vi kommer att använda oss av 
förtillverkad betongelement 
som ska monteras på plats. 
Det blir en väldigt energisnål 
byggnad, säger Dan Arons-
son vars företag tidigare har 
byggt bland annat Mimers 
Hus i Kungälv.

Underhållning
Bohusskolans elever var sär-
skilt inbjudna att ta del av 
tisdagseftermiddagens fest-
ligheter, som utöver tal också 
innehöll musikunderhållning 
av Johnny Björnhager, från 
Ale gymnasium och tillika 
representant för Mötesplats 
Ungdom.

Simon Epsworch går 
i klass 7B och har blivit 
utnämnd som ordförande i 
den arbetsgrupp av elever 
som har fått till uppgift att 
dokumentera hallprojektet.

– Jag kan se framför mig 
hur det blir att ha idrott i den 
nya hallen. Det är roligt att vi 
elever får vara delaktiga i hela 
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Johnny Björnhager från Mötesplats Ungdom svarade för den 
musikaliska underhållningen.

Eleverna ser fram emot den nya idrottshallen, som ska stå 
klar nästa vår.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Jarl Karlsson påtala-
de betydelsen av att få en ny 
idrottshall i kommunen.

– Bohushallen ska stå klar nästa vårvår

processen, från första skiss 
till dess att det blir klart, sade 
Simon som lät sig väl smaka 
av den fika som serverades 
dagen till ära.

Den nya idrottshallen 
kommer att vara anpas-

sad för spel på nationell 
nivå i innebandy, handboll, 
basket och volleyboll. Det 
kommer också att finnas 
fem 60-metersbanor och en 
längdhoppsgrop inomhus. 
Läktaren kommer att ha 

plats för 200 personer och 
anläggningen kommer också 
att inrymma café samt ett 
mötesrum. Totalytan uppgår 
till 3 000 kvadratmeter och 
kostnaden är budgeterad till 

40 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson, AF Byggs av-
delningschef Dan Aronsson och tekniska nämndens ordfö-
rande, Willy Kölborg, tog det symboliska första spadtaget för 
Bohushallen i tisdags.
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Positivt på Kyrkbyskolan
NÖDINGE. Alla enkäter har 
pekat i samma riktning – om 
stor trivsel på Kyrkbyskolan.

Därför slog Folkhälsoinsti-
tutets rapport om ungdomars 
välmående i Nödinge ner som 
en bomb.

– Den gav ingen korrekt bild 
av hur stämningen är här och 
helsidan i Göteborgs-Posten 
fick stort genomslag, säger 
rektor Joakim Östling.

Lokaltidningen guidas runt i Kyrkby-
skolan och elever i årskurs nio får spon-
tant svara på frågor om trivsel och väl-
befinnande.

– Vi har det jättebra här. Bra personal 
och ingen mobbing, men visst finns det 
någon som inte mår bra. Det gör det väl 
överallt, säger de.

Alla har hört talas om artikeln i Gö-
teborgs-Posten som återgav resultatet i 
Folkhälsoinstitutets enkät som gjordes 
i höstas bland  elever i årskurs nio. Den 
visade att eleverna skulle må sämst på 
Kyrkbyskolan i Nödinge.

Eleverna ruskar bara på huvudet när 
artikeln kommer på tal.

Skolans rektor, Joakim Östling, är 
noga med att inte nonchalera rappor-
ten, men vill samtidigt ge en fylligare 
bild av vardagen i skolan.

– Resultatet av enkäkten i höstas 
är säkert korrekt, men frågorna rörde 
egentligen inte hur de trivdes i skolan 
utan mer i allmänhet. Vi har ett antal 
elever, precis som alla andra, som har 
det lite besvärligt. I en liten årskull får 
detta ett stort genomslag i undersök-
ningar som denna, säger Joakim och 

fortsätter:
– Vi gör egna enkäter och dessa har 

pekat i en och samma positiva riktning. 
Elever och personal stortrivs på skolan. 
Därför blev både jag, elever och perso-
nal förvånade när GP ringde.
Elisabeth Wallgren har varit på skolan 
sedan 1985 och fungerar som "skolvär-
dinna". Hon hjälper eleverna med allt 
möjligt och kommmer dem mycket 
nära.

– Jag har svårt att tro att det är sant. 
Skulle det vara så illa som det stod i GP 
hade jag inte haft det så lugnt och skönt 
på mitt jobb. Det här är nog den bästa 
årgången vi har haft och då har jag ändå 
varit här i över 25 år. Kamratandan är på 
topp för tillfället, säger Elisabeth.

Ingen bortförklaring
Det skulle ha kunnat vara vilda försök 
att bortförklara en rapport som inte föll 
skolledningen i smaken, men så är inte 
fallet. Vi strosar runt fritt i skolan, äter 
lunch med elever och småpratar med 
lärare. Besöket ger en helt annan bild 
än folkinstitutets rapport.

– Jag har begärt att få hjälp att tyda 
resultaten i enkäten. Det finns inga skäl 
att misstro den, men vi måste ju förstå 
den. Det blir helt fel när skolan hängs 
ut som boven i dramat om eleverna har 
tolkat frågorna om välbefinnandet i all-
mänhet. Den bild jag har är att i princip 
alla mår bra i skolan och att huvudvär-
ken, onda magar med mera sätter in när 
klockan ringer ut. Det är inte mindre 
allvarligt, men det ger oss i skolan lite 
arbetsro, menar Joakim Östling.

Han medger att skolans ansvar idag 
omfattar mer än själva skoltiden. För 

att få en bättre helhetsbild av hur ung-
domarna har det samarbetar man brett 
med socialtjänst, polis och firtid (SSPF).

– Här i Kyrkbyskolan finns det en 
stolt tradition att samverka med Fritid 
under hela skoldagen. Fritidsledar-
na fyller en mycket viktig funktion i 
att skapa en bra relation med eleverna. 
De gör ett fantastiskt arbete och bidrar 
starkt till den goda trivseln på skolan, 
säger Joakom Östling.

Den behöver ingalunda ifrågasättas.

Joakim Östling, rektor i Kyrkbyskolan 
i Nödinge.


