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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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MARKISER

BOHUS. Kropp & Själ, 
Idrott & Hälsa.

En EU-finansierad 
förstudie av föreningar, 
företag och kommun 
visar att detta skulle 
vara en möjlig profile-
ring av Bohus samhälle.

Nu diskuteras vad 
som skulle kunna vara 
nästa steg i processen.

Kjell Ericsson har varit 
samordnare för Leaderpro-
jektet vars uppdrag var att 
utreda möjligheterna för en 
utveckling av Bohus.

– Från början var vi enbart 
inriktade på Jennylundsom-
rådet, men det slutade med 
att vi även inkluderade de 
centrala delarna. Det hörde 
liksom ihop, säger han.

Nu finns en rapport med 
tydliga önskemål om vad de 
olika aktörerna anser bör 
göras i framtiden. Av denna 
gäller det att skapa ett antal 
projekt att gå vidare med. 
Det finns ytterligare Lead-
erpengar att söka för själva 
genomförandet. Kjell Erics-
son har sin vision klar för sig.

– Det gäller att skapa 
struktur och en organisa-
tion som orkar driva fyra 
till fem projekt. I ett första 
skede skulle jag gärna se att 

vi genomför ett ”Minitri-
athlon” och en hälsomässa. 
Dessa event skulle kunna 
vara en del av marknadsfö-
ringen för Bohus och den 
idé vi har om att skapa ett 
friskvårdscentrum. Ett tri-
athlon kan flera föreningar 
vara med och arrangera, det 
handlar om att springa, cykla 
och simma. Vi har dessa 
förutsättningar i Bohus och 
intresset att utöva detta är 
stort, säger Kjell Ericsson.

Hälsomässan har två mål.
– Dels handlar det om att 

marknadsföra de verksam-
heter som redan finns – och 
det är ganska många – samt 
att locka fler att vilja etablera 
inom området och då gärna i 
Bohus centrum där det finns 
lediga lokaler.

Kärnan
Utvecklingen av frilufts-
området Jennylund utgör 
den stora kärnan i förstu-
dien. Ale-Surte Bandyklubb, 
Scoutkåren och Ale-Jen-
nylunds ridklubb har många 
idéer och en del av dem går 
hand i hand.

– Alla pratar om att över-
nattningsmöj l igheterna 
måste förbättras. Likaså är 
behovet av ändamålsenliga 
lokaler för caféteria stort, 

sammanfattar Kjell Ericsson.
Barnfamiljer är den stora 

målgruppen och hur dessa 
rent generellt ska lockas ut 
till Jennylund har förstudien 
flera svar på.

– Pendeltåget underlättar 
för framför allt göteborgarna 
att ta sig hit. Det vi ska för-
söka locka med förutom våra 
stora föreningsverksamheter 
är ett attraktivt motionsspår 
och en äventyrsbana för både 
vuxna och ungdomar. Vin-
tertid hade det varit önskvärt 
att kunna preparera skidspå-
ret för skidåkning, berättar 
Kjell Ericsson.

Företag är en annan tänk-
bar målgrupp, men då krävs 
såväl konferens- som över-
nattningsmöjlighet.

– Det är sannolikt att vi 
behöver ett boende åtmins-
tone i form av ett vandrar-
hem alternativt scoutstugor 
så snart som möjligt. Både 
bandyklubben och ridklub-
ben bedriver verksamhe-
ter som mer eller mindre 
kräver övernattning. Annars 
kommer deras utveckling 
definitivt att stanna upp. 
Samma behov ser även Bohus 
IF och Bohus Scoutkår. Den 
här frågan måste upp på dag-
ordningen. Via Leader kan 
vi komma en bit på väg, men 

det krävs fler intressenter, 
menar Kjell Ericsson.

Även det kommunala 
bostadsbolaget Alebyggen 
har hakat på idén om att pro-
filera Bohus centrum inom 
ramen för kropp och själ.

– Deras hyresgäster för-
utom livsmedelsbutiken rör 
sig inom ramen för hälsa. 
De menar att centrumet kan 

förstärka bilden av Bohus 
som ett evenemangs- och 
friskvårdscentrum med Ale 
Arena, Jennylundsområ-
det, Vättlefjäll och den nya 
idrottshallen som väloljade 
motorer i satsningen, säger 
Kjell Ericsson som bara ser 
ett enda bekymmer:

– Att ingen orkar offra 
sin tid. Det är komplicerat 

att få med sig folk och ännu 
värre att få ta del av deras tid, 
men den här förstudien visar 
att det finns en stor poten-
tial och unika möjligheter i 
Bohus.

Kjell Ericsson har lett arbetet med förstudien kring Leaderprojektet Kropp & Själ i Bohus/
Jennylund.

Friska tag i Bohus

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Positiv förstudie om ortens möjlighet 
att bli ett friskvårdscentrum


