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ALAFORS. Beslutet om 
konstgräsplaner i Ale 
har dragit ut på tiden.

Finansieringsmodel-
len har varit komplice-
rad att reda ut, men ser 
nu ut att vara löst.

Allt pekar mot att 
den första konst-
gräsplanen byggs i 
Älvängen.

Ale kommun har avsatt 6 mil-
joner kronor till tre konstgräs-
planer i investeringsbudgeten 
för 2011. Tanken var från 
början att kommunen skulle 
satsa 2 Mkr på varje plan och 
sedan låta varje enskild för-
ening låna resterande medel 
räntefritt av Ale kommun. På 
så sätt skulle varje förenings 
egenarbete stimuleras efter-
som det i slutändan avgör hur 
mycket lån klubben tvingas ta.

När denna finansierings-
plan synades fanns dock stora 
brister, bland annat hade lik-
nande fall överklagats i annan 
kommun. Klas Arvidsson, 
fritidsintendent i Ale, fick 
därför i uppdrag att ta fram en 
ny modell.

– Tillsammans med kom-
munens jurist har vi arbetat 
fram ett antal principer som 
ska gälla för byggnationen av 
konstgräsplaner i Ale. Varje 
aktuellt projekt kommer att 
kostnadsberäknas. Förpro-
jekteringen står kommunen 
för och när kostnadsbilden 
är klar tar vi en diskussion 

med berörd förening. De 
som kan betala minst 50% 
själva genom eget arbete och/
eller pengar erbjuder vi ett 
arrendeavtal över tio år. Det 
gör också att föreningen har 
möjlighet att söka bidrag från 
fotbollsförbundet. Intäkterna 
från uthyrningen av konst-
gräsplanen går också direkt till 
klubben som har i uppdrag att 
själv administrera den delen av 
verksamheten, berättar Klas 
Arvidsson och fortsätter:

– De föreningar som inte 
kan finansiera hälften får vi ta 
ett varv till med. Alternativet är 
att kommunen då tar en större 
kostnad och att det skrivs ett 
skötselavtal med berörd part. 
Dessa investeringar som då 

blir dyrare för kommunen kan 
bara ske när det finns ekono-
miskt utrymme. Vi prioriterar 
de klubbar som har en egenfi-
nansiering.

Konkret förslag
Älvängens IK ser i dagsläget ut 
att ligga längst fram. Klubben 
har ett nytt arrendeavtal och 
har också kommit långt i sin 
finansieringsplan. Den första 
konstgräsplanen kommer med 
stor sannolikhet att byggas på 
Älvevis grusplan.

– Det är min bedömning. 
De har ett konkret förslag 
och väntar bara på klartecken 
från Ale kommun, säger Klas 
Arvidsson.

Ahlafors IF är också i färd 

med att planera för en eventu-
ell konstgräsplan.

– Vi har gått i väntans tider 
länge. Nu får vi äntligen ett 
konkret upplägg att ta ställ-
ning till. Allt måste självklart 
kostnadsberäknas noga, men 
min uppfattning är att vi har 
goda möjligheter att bidra 
med eget arbete. Det gäller 
bara att komma överens om 
rollerna och uppdragen. 
Konstgräsplanen är av yttersta 
vikt för oss, säger Claes Berg-
lund, ordförande i Ahlafors IF.

Även Skepplanda BTK 
har storslagna planer. Benny 
Hansson, ordförande, berät-
tar bland annat att den gamla 
hockeyrinken ska fyllas för 
att bli ny femmannaplan och 

användbar även för boulespel.
– Vi tänker göra en seriös 

satsning på att få till stånd en 
konstgräsplan i Skepplanda. 
Med sponsorer, partners, 
ideella krafter och förhopp-
ningsvis lite bidragspengar 
ska vi försöka nå så nära 50% 
som möjligt. Jag tror vi kan bli 
tvåa efter Älvängen som har 
kommit längst och redan fått 
bidrag från Svenska fotbolls-
förbundet, säger Hansson. 
Grusplanen som är tänkt att 
förvandlas till konstgräs måste 
dessvärre breddas.

– Den är bara 60 meter 
bred och enligt förbundets 
riktlinjer måste den vara 65 
meter. Det medför också att 
vi måste flytta ett antal belys-

ningsstolpar. En ny parkering 
planerar vi bygga bortanför 
7-mannaplanen mot Wetter-
ströms hage. PEAB har mer 
eller mindre givit klartecken 
om det fylle vi behöver, så det 
känns positivt, säger Benny 
Hansson som inte tror att 
klubben kommer att vara 
mogen uppgiften förrän under 
nästa år.

Fyra nya planer
Ryktet om att kommunled-
ningen givit kontraorder och 
inte längre hade något intresse 
för konstgräs var således inte 
sant.

– Tvärtom, det är först i 
år som jag har fått ett tydligt 
uppdrag av politikerna att ta 
fram ett konkret finansierings-
förslag för konstgräsplaner i 
Ale. Vi kommer inom ett par 
år att ha fyra nya planer, men i 
vilken turordning de kommer 
vågar jag inte spekulera i. Jag 
ska träffa representanter för de 
övriga klubbarna, Skepplanda, 
Ahlafors och Nol snarast för 
att få en aktuell bild av hur 
deras situation ser ut, säger 
Klas Arvidsson.

Kravet på de föreningar 
som Ale kommun samfinan-
sierar en konstgräsplan med 
är att ungdomslag i Ale har 
rätt att boka tid enligt gällande 
nolltaxa.

Det våras för beslut om konstgräs
– Första planen färdigställs i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Älvevi grus blir konstgräsplan, den första i Ale kommun. Klubben har kommit långt både med sponsorer och bidragsgivare.
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