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ÄLVÄNGEN. Nu är det 
klart!

Ale kommuns första 
konstgräsplan hamnar i 
Älvängen.

I mitten av maj nästa 
år ska mattan vara 
utrullad och i spelbart 
skick.
Det blir Älvängens IK 
som får kommunens första 
konstgräsplan. Samtidigt 
som de avslutande geotek-
niska undersökningarna ska 
genomföras så påbörjades 
markarbetet i helgen.

– Arbetet tog egentligen 
sin början redan för tre år 
sedan då klubben tog fram 
en strategi för projektet. Jag 
har haft åtskilliga samtal med 
politiker, kommunala tjäns-
temän och konsulter under 
den här perioden. Samtidigt 
har vi jobbat med att söka 
bidrag från olika håll, för-
klarar Roger Henriksson, 
ansvarig för ÄIK:s konstgräs-
projekt.

– Vi har valt att inte gå ut 
i media med våra tankar och 
funderingar utan nöjt oss 
med att parallellt som arbe-
tet fortlöpt informera våra 
medlemmar. Vi har jobbat 
i det tysta. Jörgen Sundén 
och Klas Arvidsson, båda 
tjänstemän på Ale kommun, 
har fungerat som stöd och en 
väldigt bra diskussionspart.

Många turer
De politiska utfästelserna har 
varierat över tid och Roger 
Henriksson har blivit luttrad 
under den gångna treårspe-
rioden.

– Turerna har varit många 
och vindarna har svängt fram 
och tillbaka. Nu känner vi oss 
dock säkra på att det blir av, 
vilket känns oerhört skönt.

Konstgräsmattan på 
Älvevi kommer att place-
ras på nuvarande grusplan. 
Måttet blir 71x111 meter. 
Ny belysning och ett omgär-
dande staket ingår också i 
projektet.

Klas Arvidsson, enhets-
chef på Ale Fritid, träffade 
innan semestern de fyra 
klubbar som visat intresse för 
en konstgräsplan. Förutom 
Älvängens IK är det Ahlafors 
IF, Nol IK och Skepplanda 
BTK.

– Jag har också haft med 
mig en landskapsarkitekt för 
att titta närmare på förut-
sättningarna för respektive 
klubb. Vi har också tagit fram 
en kostnadskalkyl. Att ÄIK 
blir först ut beror på att man 
omedelbart accepterade de 
ekonomiska villkoren och att 
man låg väldigt långt framme 
i sina förberedelser, säger 
Arvidsson och tillägger:

– Uppgörelsen med 
Älvängens IK innebär att 
klubben fixar allt markarbete 
och att kommunen står för 
konstgräs, belysning, staket 
och asfalt.

Den ekonomiska beräk-
ning som är gjord visar på 
en kostnad för Ale kommun 

på drygt tre miljoner kronor 
och 1,7 miljoner kronor för 
Älvängens IK.

– De här summorna 
kan komma att justeras. 
Nu kommer kommunens 
inköpskontor att påbörja 
upphandlingen och för-
hoppningsvis kan det leda till 
pressade priser, betonar Klas 
Arvidsson.

I Älvängens IK är natur-
ligtvis glädjen stor över det 
faktum att en konstgräsplan 
äntligen blir till.

– Vi har 26 lag igång i 
seriespel och otaliga är de 
träningar som har fått ställas 
in då vår gräsplan varit vat-
tensjuk. Nu kan vi bedriva 
verksamhet med vettiga 
förutsättningar från april 
till oktober. Att vi dessutom 
kan träna fotboll på vintern 
ser jag som en bonus, säger 
Roger Henriksson.

– Vi ser konstgräsplanen 
som en nytta för samhället 
i stort. Det kommer att ges 
möjlighet till såväl skolak-
tiviteter som spontanidrott. 
Asfalteringen runt planen 
ska exempelvis skolan kunna 
nyttja till friidrottsunder-
visning. Vi har också tankar 
på att komplettera ytan 
mellan konstgräsplanen och 
vår gräsplan med en längd-
hoppsgrop. Detta ska bli ett 
attraktivt område för alla.

Skötas av ÄIK
Konstgräsplanen kommer 
att skötas och drivas i ÄIK:s 
regi. Bidraget som beviljats 
från Svenska Fotbollförbun-
det kräver dock att 25 pro-
cent av tiderna ska hyras ut 
till andra föreningar.

 – Fördelen med att vi 
själva äger planen är att vi 
kan styra tiderna. Vårt tio-
årslag behöver exempelvis 
inte träna klockan tio på 
kvällen. Vad vi ska göra nu 
är att vi tillsammans med Ale 
kommun tar fram en taxa för 
vad som gäller vid uthyrning. 
Det finns färdiga koncept att 
hämta från andra kommuner, 
säger Roger.

Isabell Korn (M), ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, förklarar att det 

inte längre finns några poli-
tiska beslut som kan äventyra 
anläggandet av en konstgräs-
plan på Älvevi.

– Inledningsvis gick vi lite 
för fort fram och tvingades 
därför backa. Vi tog till oss 
de varningssignaler som vi 
fick. Det är bättre att gå lite 
försiktigt fram, men istället 
göra rätt. Konstgräs har varit 
den mest prioriterade frågan 

i nämnden det här året och är 
det fortfarande, säger Isabell.

– Processen med att få till 
stånd ytterligare konstgräs-
planer i kommunen fortsät-
ter, avslutar Isabell Korn. 
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Roger Henriksson, Älvängens IK, gläds över att klubben blir först i Ale kommun med en 
konstgräsplan. I maj nästa år ska grusplanen ha försetts med en konstgräsmatta. Klas Ar-
vidsson, enhetschef på Ale Fritid, och Isabell Korn, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, 
välkomnar satsningen.

Så här kan det komma att se ut på Älvevi när konstgräspla-
nen ligger färdig.
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Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar stängt under sommaren.

Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
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0303-620 76
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Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

Konstgräs på ÄlveviKonstgräs på Älvevi

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

Passa på att boka er nya 
husbil inför våren!

4.95% ränta  i helgen.

SÖNDAGSCHANSEN!SÖNDAGSCHANSEN!

KANONERBJUDANDE PÅ BEG. KANONERBJUDANDE PÅ BEG. 
BARA DENNA HELG!BARA DENNA HELG!

Sista söndagen 

för säsongen kl 12-15.


