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NÖDINGE. En investe-
ring som på sikt skonar 
både miljön och klubb-
kassan.

Nödinge SK instal-
lerade nyligen sex 
luftvärmepumpar i Ale-
hallen.

– Det var absolut 
nödvändigt för att få 
ner uppvärmnings-
kostnaden, säger Hans 
Ulriksson i NSK:s sty-
relse.

100 000 kronor om året. Så 
mycket har Nödinge SK 
tvingats betala i uppvärm-
ningskostnad för Alehallen 
under de två senaste åren.

– Det har varit extremt 
kalla vintrar och då har upp-
värmningskostnaden skju-
tit i höjden. Vi var tvungna 
att göra något, säger Hans 
Ulriksson.

När Alehallen byggdes 

1999 valdes för den tiden 
det mest energisnåla upp-
vä rmningsa l t e rna t i ve t . 
Nu har man installerat sex 
luftvärmepumpar för att 
modernisera anläggningen 
och minska elkostnaden. 
Nödinge SK sökte och fick 
bidrag ur Energifonden, 
som grundats av E.ON och 
Svenska Fotbollsförbundet.

– Vi hade tagit ett beslut 
om investeringen när jag 
kollade upp möjligheten att 
få bidrag till projektet. Jag 
skickade in en ansökan till 
Svenska Fotbollförbundet 
och några veckor senare fick 
vi besked om att vi erhållit 25 
000 kronor, berättar Ulriks-
son.

Totalkostnaden uppgår till 
125 000 kronor, vilket inne-
bär att klubbens hallbolag 
skjutit till resterande del av 
beloppet.

– Vi tror att vi ska räkna 
hem den här investeringen 

på tre-fyra år. Det sägs att 
energibesparingen kan bli 
upp till 50-60 %, men blir 
det bara hälften av det så är 
vi nöjda. De senaste åren har 
det varit svårt att få ekono-
min i balans när det gäller 
uthyrning kontra driftskost-
naden, förklarar Ulriksson.

Svenska Fotbollsförbun-
det bedriver ett långsiktigt 
miljöarbete och inom detta 
är omställningen till en mer 
hållbar energiförsörjning av 
anläggningar högt priorite-
rad. Sedan flera år är E.ON 
partner till SvFF och bidrar 
med bolagets samlade kun-
skap om energi och energi-
effektivisering till att hjälpa 
klubbarna att ställa om till en 
mer hållbar energiförbruk-
ning. Under 2012 kommer 

fotbollsföreningarna fort-
sätta att kunna söka medel ur 
Energifonden.

– E.ON ser Energifonden 
som en möjlighet att nå ut 
till klubbarna och hjälpa dem 
i deras långsiktiga arbete för 
en mer hållbar energian-
vändning. Det är tack vare 
klubbarnas engagemang som 
projekten blir verklighet och 
det ska verkligen bli spän-
nande att fortsätta arbetet 
in i 2012, säger Christina 
Thörnvall, sponsringschef 
på E.ON.

Innebär modernise-
ringen av Alehallen att 
Nödinge SK givit upp tan-
karna på en fullstor konst-
gräsplan?

– Absolut inte! Vi är 
intresserade av en konstgräs-

plan på samma villkor som 
övriga fotbollsklubbar i Ale 
fått presenterat för sig, avslu-
tar Hans Ulriksson.

Investering som ska sänka driftskostnaden
– Värmepumpar installerade i Alehallen
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Hans Ulriksson berättar om 
den investering som gjorts i 
Alehallen med sex nya luft-
värmepumpar.

Alehallen i Nödinge stod färdig 1999. Anläggningen har moderniserats under årens lopp, 
bland annat byttes konstgräset ut för tre år sedan och nu sker en energieffektivisering av 
hallen.

ENERGIFONDEN
Energifonden ska uppmuntra land-
bygdsföreningar att ta initiativ till 
energibesparande åtgärder. Bakom 
fonden står E.ON och SvFF. Sats-
ningen ligger i linje med SvFF:s vision 
om ”En förening i varje by – fotboll 
för alla” och E.ON är sedan länge 
en partner till SvFF med stor kun-

skap om energifrågor. E.ON och SvFF 
har gemensamt lagt in tre miljo-
ner kronor i fonden och en klubb kan 
maximalt få 25 000 kr ur fonden, per 
år. Ansökningar hanteras och god-
känns av SvFF. För mer informa-
tion se www.eon.se/fotboll och www.
svff.se


