
BOHUS. I fredags 
var det taklagsfest i 
Bohushallen.

I juni väntar besikting 
och i augusti invigning.

Bohushallen med 
tillhörande utegård 
kommer att bli en suve-
rän mötesplats – inte 
bara för idrottare.

Det är ett imponerande bygge 
som går in i en intensiv slut-
fas. Bohushallen är unik i sitt 
slag. Den är inte bara avsedd 
för bollsporter, utan har 
också en friidrottsdel avsedd 
för bland annat  sprint 60 
meter, höjdhopp och längd-
hopp. I cafét på andra våning 
finns samlingslokaler och ut-
rymme för till exempel dans.

– Det är många olika 
grenar och intressen som har 
spelat stor roll i det här projk-
tet, därför har ungdomarnas 
medverkan varit viktig. Bo-
husskolan har haft en bety-
dande roll särskilt när det 
gäller utegården och den ak-
tivitetsyta som skapas där. 
Den utformningen hade vi 
inte kommit på själva, säger 
byggledare Lennart Karls-
son, Liljewall Arkitekter.

Det är ett gigantiskt pro-
jekt att bygga en fullstor 
idrottshall med internatio-
nella mått, kompletterad 

med friidrott, café och skate-
boardpark på utsidan granne 
med skolan och ett större bo-
stadsområde.

– Målet har varit att försö-
ka få byggnaden att smälta in 
så mycket som möjligt i den 
omgivande miljön. Resultatet 
skvallrar om att vi har lyckats. 
Friidrottsdelen som ligger i 
slänten är svår att upptäcka 
om man inte känner till den, 
säger Lennart Karlsson.

Materialval
Uppdraget har haft flera olika 
utmaningar.

– Ett av kraven har varit att 
hitta material som gör hallen 
omöjlig att tända eld på från 
utsidan. Det ska heller inte gå 
att klättra eller klottra på den. 
Eventuellt klotter ska vara lätt 
att få bort. Jag hoppas vi har 
lyckats infria dessa mål för vi 
har verkligen tänkt till, berät-
tar Lennart Karlsson.

Bohushallen kan som mest 
ta in 1000 personer.

– Den är byggd för att klara 
större evenemang och har bra 
lastingångar för att underlät-
ta logistiken, säger Lennart 
Karlsson.

Syftet är att göra Bohushal-
len till en naturlig mötesplats 
mellan de som idrottar och de 
som inte gör det samt mellan 
generationer.

– Cafét med en fin utete-
rass blir en tillgång. Härifrån 
når du också den boulebana 
som vi har för avsikt att bygga. 
Det kommer också finnas ut-
rymmen för konferenser och 
andra gruppövningar. Det här 
blir möjligheternas hall, avslu-

tar Lennart Karlsson.
Samhällsbyggnadsnämn-

dens sektorchef, Ann-Britt 
Svedberg, berömde bygget.

– Det ser ut precis som 
på ritningarna och det bådar 
gott.
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www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG (S)
– din röst i regionen

VÅRT SJÄLVKLARA MÅL:

VÅRD I 
VÄRLDS-
KLASS

Bohushallen – en ny mötesplats

Insidan. Bohushallen blir en suverän anläggning för bollsporter och friidrott. Läktaren är an-
passad för 200 personer.

BOHUSHALLEN
Entreprenör: AF Bygg.
Byggledning: Liljewall arkitekter 
Storlek: 3 200 kvm.
Material: Betong med struktur fyra 
meter, slag- och rengöringsvänliga 
skivor. Golvet i hallen blir en tradi-
tionell plastmatta. På insidan kläs 
utvalda väggar i björkfanér.
Innehåll: Sex omklädningsrum, full-
stor idrottshall för volleyboll, hand-

boll, basket och innebandy. Frii-
drottsdel för sprint, längdhopp och 
höjdhopp. I anslutning till takteras-
sen når man boulebanan.
Publikkapacitet: 200 personer.
Aktivitetsytan på utsidan: Skatebo-
ardpool, samlingsplats för utomhus-
teater med publik sittandes likt en 
Antal p-platser: 70.
Budget: 40 Mkr.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bohushallen växer fram. Taklagsfesten avklarades i fredags, 
i juni väntar besiktning och i augusti invigning. Lennart 
Karlsson är byggledare för det stora projektet.

– Unik idrottshall med fokus även på de som inte idrottar


