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Jag hade för länge sedan 
slutat att kika ut genom 
fönstret på morgonen. 

Tanken på att välja en tun-
nare jacka var ändå lagd på 
hyllan, precis som alla vita 
klänningar och jeansjack-
or. Vinter var det och vinter 
skulle det förbli. I min dun-
stoppade uggledräkt traska-
de jag runt på stan när mina 
ögon plötsligt landade på ett 
par nakna tår. 

Bestört granskade jag ton-
årskillen nedifrån och upp. 
Flip-flops...och shorts! 

Vem drog upp rullgardi-
nen?

Bland skinnjackor och 
bländande nya converse-skor 
stod jag som ett fån iklädd 

duntäcke och pälsskor. 
När vårens första dag väl 

är kommer finns det ingen 
återvändo. Inte ens en plöts-
lig snöstorm skulle få tyg-
skorna på hyllan igen. 

På en dag genomgår nord-
borna en drastisk förändring. 
Den håglösa blicken blir 
naivt äventyrslysten och kla-
gosången tystas av fågelsång. 
Den nya ljusa världen lämnar 
ingen oberörd men just som 
man ska till att sätta tänderna 
i årets första daimstrum slår 
stressen till.

För solens strålar avslö-
jar inte bara att våren är 
kommen utan även alla 
detaljer som döljts i mörkret.

Plötsligt ska hemmen 
städas, häckar klippas, 
grus sopas undan, vårjacka 
inhandlas och semestrar 
planeras. 

Den där gulnande som-
marjobbsansökan som klipp-
tes ut i januari får plötsligt 
nytt liv med lätt kallsvettning 
som följd.

Jag låtsas inte se recep-
tionistens förvånade uppsyn 
när jag drar mitt gymkort för 
andra gången i år. 

Allt man skjutit undan 
med ursäkten ”till våren ska 
jag...” hamnade utan förvar-
ning i nutid.

Med träningsskorna på 
vinden och näven i godissko-
len känner man sig liksom 

tagen på sängen av den blåa 
himlens plötsliga uppenba-
relse.

Men just som bikini-
ångesten gjort sitt årliga 
intåg uppenbarar sig vårens 
nyckfullhet. Utanför fönstret 
faller återigen blötsnön som 
en påminnelse om att det 
fortfarande finns tid. Vintern 
har ännu inte släppt greppet 
och chansen att hinna med 
alla måsten blir med ens 
något större.

Nordbor måste vara värl-
dens mest väderfixerade folk, 
vilket inte är konstigt. Inte 
nog med att vi måste ha dub-
belt så många klädesplagg 
som alla andra. Vi är också 

utrustade med ett humör för 
varje temperaturfärg på GP:s 
vädersida. 

Blå/ljusgrön nyans: Här 
används många svordomar 
och negativiteten är extra 
smittsam. Fraser som ”jag 
orkar inte” och ”jag blir så 
trött” är vanligt förekom-
mande. Skidåkare och norr-
ländska skoteråkare verkar 
dock vara immuna mot detta 
dåliga humör.

Grön nyans: I detta läge 
börjar man ana viss tendens 
till hoppfullhet. Det kan visa 
sig genom exempelvis vita 
skor, ny frisyr med blonda 
slingor och en någorlunda 
trevlig uppsyn även på 
måndag morgon. 

Gul nyans: Nu börjar 
parningssäsongen vilket är 
svårt att ta miste på. Utrop 
som ”hallå tjejen, vart ska 
du?” eller svårtolkat tonårs-
fnitter från någon sevenele-
venhörna är inte ovanligt. 
Glassen gör entré, likaså 
tisdagsölen. Här kan till 
och med visst småprat med 
bussgrannen förekomma.

På väg mot en grönare nyans – och hoppfullhet
Johanna Roos krönika

BOHUS. I år blir det 
längdhopp, kulstötning 
och sprint på gruspla-
nen.

Fast Bohus IF:s 
vision är betydligt 
större – en fullstor 
friidrottsarena på Jen-
nylunds IP.

– På sikt är det inte 
omöjligt, investeringen 
är rimlig, driftskostna-
derna små och behovet 
i hela regionen av en 
sådan anläggning är 
stort, säger eldsjälen 
Per Carlsson.

I slutet av förra året återupp-
stod Bohus IF:s friidrottssek-
tion. Syftet är att ta vara på de 
möjligheter som den nya in-
omhusarenan med en special-
byggd del för friidrott erbju-

der. Det räcker däremot inte. 
Friidrott måste också ha möj-
lighet att träna utomhus.

– Startar vi upp en frii-
drottsverksamhet kan vi inte 
bara köra inomhus, därför 
har vi tittat på möjligheter-
na att anlägga en arena uppe 
vid Jennylunds idrottsplats. I 
samtal med Göteborgs frii-
drottsförbund framkommer 
att det finns behov av en full-
stor arena där även tävling-
ar kan arrangeras. I så fall är 
det åtta banor som gäller och 
vårt huvudspår är att lägga 
dessa runt befintlig fotbolls-
plan. I så fall skulle fotbollen 
få flytta till grusplanen, där 
vi har tankar på att anlägga 
konstgräs som kan användas 
året runt genom uppvärm-
ning av spillvärme från Ale 
Arena, berättar Per Carlsson.

Entusiasm och idétorkar är 
det långt ifrån i pånyttfödda 
Bohus IF, men det finns som 
tur är en sans och balans.

– De stora planerna ligger 
tre till fem år fram i tiden. Vi 
ska först få igång intresset och 
verksamheten i sektionen. 
Det gör vi genom att bygga 
två längdhoppsgropar, mäta 
upp ett antal sprintdistanser 
på gruset och ordna för till 
exempel kulstötning. Bohus-
hallens invigning efter som-
maren kommer att betyda 
mycket för rekryteringen, så 
nästa år tror vi att det kan vara 
ganska stort intresse. Vi ut-
bildar redan i vår sju ledare 
och i höst blir det ytterliga-
re en omgång, med andra 
ord ska vi vara väl förbered-
da när ungdomarna kommer, 
säger Per Carlsson som själv 

har meriter som friidrottsträ-
nare inom sprint och medel-
distans.

Centrum för evenemang
Målgruppen är flickor och 
pojkar 6-14 år. Per menar att 
satsningen är perfekt, särskilt 
med tanke på att det i snitt är 
60-70% tjejer som väljer fri-
idrott – en grupp som fören-
ingslivet annars kan ha svårt 
att nå. Han gillar tankarna på 
att se hela Jennylundsområ-
det som ett centrum för eve-
nemang med ridsport, bandy, 
fotboll, friidrott och mo-
tionsspår.

– Tillsammans skapar 
detta förutsättningar för att 
utveckla fler verksamheter 
som vandrarhem, cafeteria 
och liknande.

Fram till idag har frii-

drottsintresserade ungdo-
mar fått söka sig till Konga-
hälla AIK och de välkomnar 
Bohus IF:s initiativ.

– Kongevi ska få plats-
gräs, vilket gör att kastgre-
narna inte längre kan utövas 
där. Det skulle innebära att 
Jennylund får en fördel om 
idén att bygga en fullstor 
friidrottsarena förverkligas, 
säger Per Carlsson.

Hur ska då denna vision 
kunna bli verklighet? Det 
finns en plan för det också, 
för eldsjälen har också en po-
litisk färg.

– Tillsammans med Vän-
sterpartiets Göran Karls-
son kommer jag att tillskri-
va Kommunstyrelsen och 
begära en utredning om möj-
ligheterna att anlägga en fri-
idrottsarena på Jennylund. 

Den får ge svar på kostnader 
och förutsättningar, svarar 
moderaten Per Carlsson.

Innan detta blir verklig-
het bygger BIF som nämnts 
en light-arena och intresse-
rade utövare kan anmäla sig 
till kansliet – i maj drar fri-
idrotten igång på Jennylund 
– igen.

Bohus IF:s vision blir allt tydligare
– En fullstor friidrottsarena och en uppvärmd konstgräsplan är målet
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BOHUS IF
Grundat: 1928
Antal medlemmar: 350
Sektioner: Bordtennis, fotboll och 
friidrott. ”Bandyn är vilande”.
Ordförande: Janne Johansson.

Stefan Nilsson och Per Carlsson i Bohus IF. I vår bygger de en light-arena för friidrott på grusplanen, men om fem år ser de gärna att en fullstor evenemangsarena för friidrott har tagit 
plats runt den befintliga fotbollsplanen på Jennylund.


