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Förespråkar en fortsatt satsning på Ale Arena. Lennart Olsson och Leif Larsson föreslår en tillbyggnad på kortsidan med kansli, restaurang- och konferensverksamhet samt logement för 
lag som vill övernatta. Från restaurangen ska det vara möjligt att blicka ut över arenan. Något måste ändå göras eftersom de gamla barackerna som idag är personalutrymme för vaktmäs-
tare och kanslister är utdömda. Lukten av fukt- och mögel är påtaglig och mycket besvärande.

Spännande vision för Ale Arena

Efter alla turer är Sveriges 
billigaste bandyhus fortfa-
rande ett känsligt ärende. 
Ale kommun tvingades köpa 
bygget, då klubbens finansie-
ringsplan strandat. Det blev 
trots allt, i jämförelse med 
övriga bandyhallar i Sverige 
en mycket god affär för kom-
munen, som bara behövde 
hosta upp drygt 17 Mkr. Vid 
detta tillfälle var Ale Arena 
Sveriges tredje inomhushall 
för bandy. I Västra Götalans-
regionen har kommunerna 
Trollhättan, Vänersborg 
och Lidköping byggt egna 
hallar. Dessa projekt har dock 
omfattat ett betydligt större 
innehåll och notan har också 
varit därefter. Skandalbygget 
i Vänersborg som ännu inte 
kan redovisa en säker prislapp 
understiger inte 275 miljoner 
kronor.

– Skillnaden är att dessa 

hallar erbjuder betydligt mer 
och på en marknad där vi alla 
konkurrerar blir detta ofta av-
görande. För att vi ska klara 
konkurrensen måste satsning-
en fortsätta på Ale Arena. Vi 
behöver kunna driva restau-
rangverksamhet och lagen 
som hyr in sig vill kunna bo 
nära anläggningen, berättar 
Leif Larsson.

Tänkbar utbyggnad
Med detta som bakgrund har 
klubben tagit fram en tänkbar 
utbyggnad och utveckling av 
Ale Arena.

– Egentligen handlar det 
om en satsning på hela Jen-
nylundsområdet. Behovet 
av övernattningsmöjligheter 
är lika stort hos ridklubben 
(Ale-Jennylund) som hos oss, 
menar Leif Larsson.

Utbyggnaden av Ale Arena 
skulle kunna ske genom att 

delvis öppna upp kortsi-
dan som vätter mot de tidi-
gare omklädningsrummen, 
dagens fukt- och mögelskada-
de kansli. Här skulle en två-
våningsbyggnad kunna resas 
med omklädningsrum, gym, 
logement, garage och perso-
nalutrymmen i bottenplan. På 
plan två kan kansli, restaurang 
och konferensrum inrymmas.

– Det handlar om en in-
vestering om cirka 8 miljo-
ner kronor beroende på vem 
som gör jobbet. Kan förening-
en hjälpa till kan notan sänkas, 
säger projektledare för Ale 
Arena, Lennart Olsson.

Oavsett visionens förverk-
ligande så måste något ändå 
göras. De baracker som idag 
fungerar som kansli och per-
sonalutrymme för vaktmästa-
re är utdömda.

– Ja, det är inte vidare häl-
sosamt att sitta i den lukten så 
något måste göras av arbets-
miljöskäl. Klubben och kom-
munen diskuterar den här 
frågan. I samband med det 
tycker vi att det vore intres-
sant att lyfta blicken ytterli-
gare ett snäpp. Vi kanske kan 
göra något ordentligt direkt. 
Ale Arena kommer som ar-
rangemangshall att vara i 
behov av en fortsatt satsning. 
Den är inte tillräckligt attrak-

tiv, menar Leif Larsson och 
Lennart Olsson flikar in:

– Vi gjorde en kraftig fel-
bedömning av intresset från 
övriga samhället att hyra den 
här typen av lokaler under den 
period som vi inte disponerar 
hallen. Kan vi utveckla den 
till ett konferenscenter och 
en mötesplats får arenan helt 
andra funktioner.

Det finns en politisk idé om 
att utveckla Jennylunds IP till 
ett friidrottsområde och då 
ökar behovet ytterligare av 
ändamålsenliga lokaler för 
restaurang och logi. Idén om 
en utbyggnad av Ale Arena är 
kanske ingen utopi?

– Absolut inte. Bara vi i 
bandyklubben har 1540 över-
nattningar per år som vi idag 
hänvisar till andra platser. 
Dessa pengar skulle kunna 
komma oss till del istället. 
Något måste hur som helst 
göras när det gäller personal-
utrymmena. Jag önskar att vi 
gör något ordentligt när vi 
ändå ska investera, avslutar 
Leif Larsson.

BOHUS. Restaurang, konferenslokal, omklädnings-
rum, förråd, garage för ismaskiner och logi för 50 
personer.

Visionen för en utveckling av Ale Arena är 
tydlig.

– Som arenan är idag blir den svår att få 
lönsam. Vi måste göra anläggningen komplett för 
att den ska fungera till något mer än bara bandy 
under några månader, säger Ale-Surte BK:s ordfö-
rande Leif Larsson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se


