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BOHUS. I måndags tog 
skolan och föreningsli-
vet plats i Bohushallen.

Nästa lördag är det 
dags för officiell invig-
ning.

– Det här ska bli en 
mötesplats för alla 
människor i alla åldrar 
med skilda intressen, 
säger fritidsintendent 
Klas Arvidsson.

Lokaltidningen fick i förra 
veckan en exklusiv förhands-
visning av Bohushallen. Ett 
mångårigt projekt är nu i 
hamn.

– Det känns fantastiskt! 
2006 började planeringen 
och fem år senare står 
hallen färdig. Det är en unik 
idrottshall på det viset att 
kommunen, arkitektfirman, 
skolungdomarna och för-
eningslivet tillsammans har 
varit med och skapat bygget. 
Samtliga grupperingar har 
varit med på resan, långt 
innan det att första spadtaget 
togs, säger Klas Arvidsson.

Syftet har varit att skapa 
en mötesplats för alla män-
niskor i alla åldrar och där så 
många olika intressen som 
möjligt ska tillvaratas.

– Vi är inte färdiga ännu. 
Framtiden får utvisa hur vi 
bäst ska använda utomhus-
miljön. Invändigt så har det 
skapats ett kan-kan-rum med 

möjlighet till olika aktivite-
ter, alltifrån barngymnas-
tik och dans men lika gärna 
som utbildningslokal för det 
lokala föreningslivet. Beho-
vet kommer att få styra, för-
klarar Klas.

43,4 miljoner kronor blir 
slutnotan för projektet. Väl 
investerade pengar hävdar 
Arvidsson som anser att 
kommunen får mycket för 
pengarna.

– Vi får en toppmodern 
anläggning för alla tänkbara 
bollidrotter. Det är en ren 
sporthall av den anledningen 
att den lilla gymnastiksalen i 
Bohusskolan finns kvar med 
redskap i form av bommar, 
ringar, trampetter och så 
vidare. I den nya hallen har 
vi förberett med linjer för 
handboll, futsal, innebandy, 
basket och volleyboll.

Läktarplatsen utgörs 

av 300 sittplatser. Direkt i 
anslutning till läktaren, på 
andra våningen, finns ett 
café samt kanslirum för Ale 
IBF och Surte IS Inneban-
dyklubb.

– Vi hoppas att caféet ska 
bli en naturlig mötesplats 
även för de bohusbor som 
inte har kontakt med idrotts-
rörelsen. Huset är försett 
med ett trådlöst nätverk, 
vilket innebär att man kan 

ta med sig sin dator, sitta på 
läktaren eller i cafédelen och 
arbeta, göra läxor eller vad 
det nu kan vara.

Parallellt med idrottshal-
len löper en huskropp avsedd 
för friidrott. Det är första 
gången som kommunen kan 
erbjuda vettiga träningsför-
hållanden för denna grupp 
idrottsutövare.

– Vi vet att den här sats-
ningen varit efterlängtad. 

Intresset för friidrott är stort 
och det lär inte bli mindre nu 
när Bohushallen är redo att 
invigas, säger Klas Arvids-
son.

En sextiometers tartan-
bana samt en nio meter lång 
längdhoppsgrop inryms i 
friidrottsbyggnaden.

Noterbart i övrigt är att 
området vid huvudentrén är 
skateinspirerad. Under hela 
sommaren har ungdomarna 
använt banan med hopp och 
ramper som iordningställts.

– En succé, betonar 
Arvidsson.

Lördagen den 17 septem-
ber stundar invigningskalas. 
Programmet är ännu inte 
spikat, men tanken är att det 
ska pågå sportarrangemang 
och uppvisningar under hela 
dagen.

– Vi vill nå ut på bred front 
och förhoppningsvis kan vi 
locka ett eller annat affisch-
namn till vår invigning, säger 
Klas Arvidsson som lovar att 
återkomma med mer detal-
jerad programinformation i 
nästa veckas tidning.
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För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1995 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 
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Friidrotten har äntligen fått en hemvist i Ale. I nya Bohushallen har det anlagts en sextiometers tartanbana som fritidsin-
tendent Klas Arvidsson här provspringer.

Inspirerande utomhusmiljö. Skate- och kickboardfantasterna samlas mer än gärna utanför 
Bohushallens entré.

Omklädningsrummen är rymliga och stilrent designade.


