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SKEPPLANDA. 2011 blir 
ett händelserikt år för 
Skepplanda BTK.

Många projekt står 
för dörren, inte minst 
anläggandet av en ny 
konstgräsplan.

– Det blir en milstolpe 
i föreningens drygt 
60-åriga historia, säger 
ordföranden Benny 
Hansson.
För två veckor sedan fick Ahla-
fors IF, Älvängens IK och Skepp-
landa BTK det glädjande beske-
det att Ale kommun erbjuder 
dem två miljoner kronor i bidrag 
för anläggande av konstgräs-
plan på respektive idrottsplats. 
Dessutom tillåts klubbarna låna 
1,5 miljoner kronor räntefritt 
under 10 år. Samma erbjudande 
kommer Nol IK till del nästa år.

– Det här var ett efterläng-
tat besked och vi har i styrelsen 
beslutat att tacka ja till erbjudan-
det. Konstgräsplanen kommer 
att anläggas på befintlig grusplan 
och arbetet kommer igång så fort 
våra lag kan ta gräset i anspråk, 
säger Benny Hansson.

Beslutet att iordningställa 
en konstgräsplan på Forsvallen 
medför med automatik att en 
hel del andra projekt startas upp, 
som ett led i att utveckla idrotts-
platsen till en modern, rationell 
och funktionell anläggning. En 
ny parkeringsplats måste till när 
grusplanen försvinner.

– Vi kommer att flytta 
befintligt staket närmare den 
nya konstgräsplanen och göra 

en parkering på grönytan som 
vetter mot Wetterströms Hage, 
förklarar Hansson.

Det är långt ifrån det enda 
arbetet som målats upp på agen-
dan.

– Samtidigt som vi schaktar 
för en ny parkeringsplats tar vi 
fyllet och kör ner till området där 
hockeyrinken tidigare var belä-
gen. På toppen lägger vi det grus 
som blir över när grundarbetet 
för konstgräsplanen är klart. 
Således skaffar vi oss en elbelyst 
7-manna grusplan där våra knat-
tar kan vara plus alla de boule-
spelare som nyttjar Forsvallen, 
säger Benny Hansson.

Sven Rydén, som också sitter 
i SBTK:s styrelse, har fått upp-
draget att leda projektet tillsam-
mans med Lena Öhrn, som blir 
administrativt ansvarig. Sven 
har arbetsplanen klar för sig och 
låter ingen tid gå till spillo.

– Det första vi ska göra klart 
med är en permanent gångbro 
över Forsån till B-plan. Det är 
viktigt ur säkerhetssynpunkt. 
Tillstånd för det är beviljat av 
Länsstyrelsen.

Innebär projekten något 
ekonomiskt risktagande för 
Skepplanda BTK?

– Självklart kommer vi att 
behöva stöttning från våra 
trogna sponsorer, men framfö-
rallt innebär det ett stort ideellt 
engagemang från våra medlem-
mar. Det kommer krävas en hel 
del arbetstimmar, inget tal om 
annat, säger Benny Hansson.

– Det som håller nere kostna-
derna är att vi kan återanvända 

grus och fyllnadsmassor. Vi slip-
par betala för att bli av med mas-
sorna, istället kommer materialet 
idrottsplatsen och vår verksam-
het till gagn.

Ni tvekade aldrig på att 
tacka ja till kommunens 
erbjudande?

– Nej, det var nu eller aldrig. 
Självklart kommer det bli tufft, 
men vi ska göra allt vad vi kan för 
att ro i land detta på ett bra sätt.

Vad betyder en konstgräs-
plan för SBTK:s verksamhet?

– Det innebär ett jättelyft, 
inte minst för våra ungdomar. 
Nu kan vi erbjuda fotbollsverk-
samhet i stort sett året om. På 
dagtid kommer skolan att kunna 
disponera konstgräset vilket 
också känns positivt.

Klas Arvidsson på fritids-
kontoret var med på mötet när de 
fyra klubbarna informerades om 
Ale kommuns erbjudande gäl-
lande konstgräs. Han kommer 
nu att fungera som sammanhål-
lande länk och koordinator i 
anbudsförfarande och liknande.

– Istället för att klubbarna 
söker bidrag och tar in offerter 
var och en på sitt håll kan kom-
munen utgöra den gemensamma 
länken. Det tjänar alla på, avslu-
tar Klas Arvidsson.

FOTNOT. Även Ahlafors IF och 
Älvängens IK har accepterat kommu-
nens erbjudande.

Nu ska Forsvallens idrottsplats utvecklas
– Konstgräset ligger klart till hösten

Sven Rydén och Benny Hansson i Skepplanda BTK:s styrelse gläds över kommunens beslut 
om att bidra med två miljoner kronor vardera till fyra fotbollsklubbar för anläggande av 
konstgräsplaner under 2011-2012. På Forsvallen är ritningarna redan framtagna och arbetet 
med att färdigställa konstgräsplanen tar fart så fort våren är kommen.

Här, på befintlig grusplan, har Skepplanda BTK tänkt att anlägga sin nya konstgräsplan. Om 
allt går enligt planerna ska gräset ligga grönt till hösten.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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