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Det händer på 
Handelsbanken i Ale

September
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Anmäl er snarast då det är begränsat antal platser. 
Anmälan sker till nedanstående mail alt telefon 

surte@handelsbanken.se, tel 031-336 15 80 
ale@handelsbanken.se, tel 0303-33 67 30

alvangen@handelsbanken.se, tel 0303-33 48 50
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BOHUS. I lördags gick 
den efterlängtade invig-
ningen av Bohushallen 
av stapeln. 

Besökarna var många 
och såväl gammal som 
ung tog del av de olika 
arrangemangen. 

Bandymatcher, upp-
visning i skateboard-
poolen och aktiviteter 
i friidrottshallen var 
några av de uppskat-
tade aktiviteterna.

 
– Stämningen var glad under 
hela dagen. Många uttryckte 
sin beundran över att hallen 
var så trevlig och ljus med bra 
träningsmöjligheter. Kaféet 
blev genast populärt och där 
var det full rullians, säger Per 
Carlsson, sektionsledare för 
friidrotten i Bohus IF. 

Liksom Klas Arvids-
son, fritidsintendent, Peter 
Sandblom, Surte IS IBK 
och Hans Westerlind, Ale 
IBF, har han varit en av de 
drivande bakom invigningen.

Föreningarna som med-
verkade under dagen var 
bland annat Surte IS IBK, Ale 
IBF, Bohus IF, Löftet och Ale 
Ungdomsråd. Dessutom var 
Ale kultur- och fritid på plats.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande Isabell 

Korn (M) höll invigningsta-
let och tillsammans med barn 
från de olika idrottsförening-
arna klippte hon det blågula 
bandet. 

Publiken bjöds på flera 

innebandymatcher av såväl 
knattelag som Grunden Bois, 
som mötte varandra. De har 
sin hemvistelse i Göteborg 
men med spelare även från 
kranskommunerna, däri-
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En vaknaföreställning om 
sanning och konsekvens...

Pelarteatern, Alafors
Onsdag 5 oktober kl 19
Torsdag 6 oktober kl 19

Boka på www.pelarteatern.com

Inträde: 0-1.000.000kr (du bestämmer själv)

Alla intäkter går oavkortat till

Pelarteaterns ideella ungdomsverksamhet

Ale fritid

Mediaverkstaden

Invigningspresent. Per Carlsson fick ta emot en gåva till Bo-
hushallen på 15 000 kronor av Göteborgs friidrottsförbunds 
ordförande Karin Lundgren. Pengarna ska användas till red-
skap för att kunna utveckla friidrotten ytterligare.

Bohushallen invigd!Bohushalle


