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NÖDINGE. Den rödgröna 
majoriteten satsar 8,2 
miljoner kronor på två 
konstgräsplaner i Ale.

I fredagskväll offent-
liggjordes att dessa 
placeras i Älvängen och 
Nol .

– Men bokningen sker 
genom fritidskontoret, 
vilket gör att alla Ales 
klubbar ska ha möjlig-
het att träna och spela 
där, säger kommunsty-
relsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Det var ett efterlängtat 
besked för kommunens alla 
fotbollsentusiaster. Ale har 
länge varit en svart fläck på 
fotbollsförbundets karta över 
satsningen på konstgräspla-
ner. Nu deklarerade Social-
demokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet att de 

direkt efter valet avser att 
projektera en konstgräsplan 
på Nolängens grusplan.

– Vi börjar där och hoppas 
kunna vara klara redan till 
nästa säsong, informerar Jarl 
Karlsson.

Den andra anläggning-
en byggs i Älvängen, där den 
stora grusplanen vid Älvevi 
tas i anspråk, kommer ta lite 
längre tid.

– Förutsättningarna är lite 
mer avancerade där,  men 
2012 bör den stå redo, säger 
Jarl Karlsson.

Valet av platserna för 
konstgräset motiverar Göran 
Karlsson (V) så här:

– Det här är en ungdoms-
satsning och det tyngsta argu-
mentet har varit att göra dem 
så tillgängliga som möjliga 
för våra barn och unga. Till 
Nol kan du cykla från både 
Nödinge och Alafors, vilket 
gör att vi får maximal nytta av 

planen. I Älvängen ligger den 
strategiskt nära stora bostads-
områden och i anslutning till 
skolorna.

Känns rätt
Enligt Jarl Karlsson och 
Göran Karlsson stod det 
tidigt klart att etableringen 
av två konstgräsplaner skulle 
ske i just Nol och Älvängen.

– Vi har i samtal med samt-
liga klubbar i Ale kommit 
fram till det här beslutet. 
Samtliga har visat stort in-
tresse, men till exempel 
Älvängens IK har kommit 
väldigt långt i sin planering 
av en utveckling av Älvevian-
läggningen. Det känns rätt att 
vi tillsammans med klubben 
förverkligar en konstgräsplan 
där, säger Jarl Karlsson.

Älvängens IK är idag den 
klubb som har flest aktiva. 
Hela 35% av samhällets ung-
domar, 7-19 år, spelar fotboll 

i ÄIK.
– Vi sysselsätter drygt 

400 ungdomar och det här 
kommer att göra verksam-

NÖDINGE. I samband med 
lördagens V75-omgång 
på Bergsåker blev det hög 
utdelning på sju rätt. En 
andelskupong inlämnad hos 
Ica Kvantum i Nödinge gav 

hela 130 157 kronor.
Andelskupongen, som 

kostade mer än 1 000 kronor 
och var på 44 andelar, var en 
av de 820,3 kuponger som 
lyckades pricka in sju rätt. 

Kupongen innehöll en rad 
med sju rätt, 21 rader med 
sex rätt och 166 rader med 
fem rätt. Värdet på varje 
andel var cirka 2 958 kronor. 

Omsättningen på lörda-

gens V75-omgång var 81 
691 534 kronor och 53 099 
497 kronor delades ut i vin-
ster till spelarna. 

❐❐❐

Storvinst till Nödinge – vann 130 157 kronor på V75 

Konstgräs i Nol och Älvängen
– Rödgrönt vallöfte offentliggjort

Glada miner efter beskedet om att Ale kommun förlägger två konstgräsplaner, en i Nol och 
en i Älvängen. Från vänster: Jarl Karlsson (S), Vesko Jovicevic, Nol IK, Sandra Roks, Nol IK, 
Martin Steen, ÄIK och Ulf Parinder, ÄIK, samt Göran Karlsson (V).

heten än mer attraktiv, säger 
ÄIK:s Ulf Parinder.

Pojklagstränaren, Martin 
Steen, var av naturliga skäl 
mycket glad över beskedet.

– Det är en enorm satsning 
som kommunen gör och visst 
är det glädjande att det sker i 
Älvängen. Möjligheterna blir 
nu ännu bättre och förutsätt-
ningarna att bedriva roliga 
träningar ökar väsentligt.

Konkurrenskraftig
Lika stor var glädjen i Nol IK, 
där ungdomsansvarige Vesko 
Jovicevic förklarade varför 
satsningen är så viktig.

– Våra killar som är 14-15 
år ser hur Göteborg har satsat 
på konstgräsplaner och kan 
vi inte erbjuda motsvaran-
de här byter de klubb. Vi vill 
naturligtvis att de ska fort-
sätta spela i Ale så länge som 
möjligt. Konstgräset gör vår 
verksamhet mer konkurrens-

kraftig.
Eftersom det än så länge 

saknas en exakt kalkyl och 
kostnadsberäkning utesluter 
inte den rödgröna majorite-
ten att det kan bli ytterligare 
en plan i framtiden.

– Vi har avsatt 8,2 Mkr, 
men blir det pengar över kan 
vi självklart titta vidare på 
ytterligare alternativ, säger 
Göran Karlsson.

Jarl Karlsson skickade 
också en passning till Mode-
raterna, vars kandidat Peter 
Kornesjö  har lovat fyra 
konstgräsplaner i Ale om par-
tiet vinner valet.

– Till skillnad från dem har 
vi finansierat vårt förslag och 
avsatt pengar i budgeten. De 
kör med tomma och ofinan-
sierade löften. Vi menar allvar 
när vi lovar något.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dystra miner på Sjövallen

”Kommunen väljer ett dyrare alternativ”
ALAFORS. Många års 
intensivt arbete skulle 
till sist ge valuta.

Trodde Ahlafors IF.
När den rödgröna 

majoriteten avslöjade 
var Ale kommuns två 
första konstgräsplaner 
ska ligga var Sjövallen 
inte längre aktuell.

Det var inte alla som jublade 
när den rödgröna majori-
teten, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljö-
partiet, presenterade sitt 
förslag till två konstgräspla-
ner i Ale. Ahlafors IF som 
under många år har rönt de 
största sportsliga framgång-
arna kände sig helt över-
körda och lurade när den 
politiska ledningen offent-
liggjorde att kommunens 
två första konstgräsplaner 
förläggs i Nol och Älvängen.

– Vi har drivit den här 
frågan i flera år och har 
presenterat olika idéer för 
hur klubben med sponso-
rer skulle kunna bygga en 
konstgräsplan i samverkan 
med Ale kommun. Vi har 
varit beredda att bistå med 
en stor egeninsats. Dia-
logen har förts med flera 
tjänstemän och man har 
bland annat gjort en utred-
ning kring kostnaderna för 
konstgräs generellt, men 
också specifikt för Sjöval-

len. Det har känts som att vi 
var på rätt väg och beskedet 
har varit att allt konkreti-
seras så fort pengarna finns 
med i budgeten. Nu finns 
pengarna, men då är inte vi 
längre med på kartan. Det 
känns extra tungt eftersom 
vi redan har plöjt ner över 
en miljon kronor i att göra 
den kommunala anlägg-
ningen runt Sjövallen än 
mer attraktiv med bland 
annat en ny parkerings-
plats. Dessutom har vi inlett 
schaktningen. Det har varit 
angeläget för oss att visa 
våra ambitiösa spelare att 
vi är på gång. Med tanke på 
att vi hade varit beredda att 
medfinansiera satsningen 
känns det obegripligt att 
kommunen i tuffa ekono-
miska tider istället väljer 
att betala allt själva, säger 
Emris Olsson, styrelsele-
damot i Ahlafors IF.

Inte hört ett ljud
Beslutet om etableringarna 
upprörde också klubbens 
tidigare ordförande, Thore 
Skånberg, som också står 
med på Socialdemokrater-
nas fullmäktigelista.

– Jag fick personligen 
först ta del av beskedet om 
etableringarna samma dag 
som det offentliggjordes, 
vilket kändes konstigt ur 
flera perspektiv både som 

partimedlem och förenings-
aktiv i AIF. Jag gläds självfal-
let åt att det äntligen byggs 
två konstgräsplaner i kom-
munen, men med tanke på 
all energi som Ahlafors IF 
lagt ner genom åren för att 
lyfta denna fråga känns det 
djupt beklagligt att Sjöval-
len inte får del av satsningen. 
Hur detta ärende har hante-
rats, tillsammans med en del 
andra frågor, gör det nöd-
vändigt för mig att ompröva 
mitt politiska arbete, berät-
tar Thore Skånberg.

Enligt Jarl Karlsson och 
Göran Karlsson (V) är det 
Kommunstyrelsen som har 
ägt frågan om var konst-

gräset ska placeras. Om 
tjänstemän har lovat och 
utrett andra alternativ är det 
olyckligt, då kommunsty-
relsen inte har givit några 
sådana direktiv.

– Någon måste ju ha givit 
tjänstemännen uppdraget 
att utreda förutsättning-
arna för en konstgräsplan 
på Sjövallen, annars hade 
de knappast gjort det. Det 
är väl inget man gör för 
skojs skull, frågar sig Emris 
Olsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Thore Skånberg är förvånad över att Sjövallen inte var en 
av platserna för konstgräs. rea rea rea
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