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1. Konstgräsplan
2. Till naturläktare
3. Gräsplan
4. Skatepark

5.  Sjumannaplan, konstgräs 
och trästaket

6. Allaktivitetsplats
7. Lekpark

8. Promenad/joggingbana
9. Älvängens kulturhus
10. Madenskolan

För fyra år sedan diskutera-
de Älvängens IK framtiden. 
Varför finns klubben och för 
vem är de till för? Svaret blev 
att målet i varje fall ska vara 

att fylla en funktion för alla 
från barnvagn till rollator.

– Vi vill inte bli sedda 
som en ren fotbollsfören-
ing. ÄIK betyder mer än så. 

Som ortens största förening 
vill vi ta ett större ansvar och 
när vi ser ungdomar sittandes 
runt Netto i Älvängen under 
kvällstid, då har vi inte lyck-
ats. Det är bättre om vi kan få 
upp dem hit och gillar de inte 
att sparka boll får vi försöka 
erbjuda något annat, säger 
ÄIK:s visionär Roger Hen-
riksson.

Idag är hälften av alla skol-
barn i Älvängen medlem i 
idrottsklubben och ÄIK har 
närmare 30 serielag i spel i år. 
Med detta som bakgrund be-
stämde sig Älvängens IK för 

att med full kraft verka för en 
konstgräsplan.

– Det har varit en lång och 
lärorik resa. Finansieringen 
var som väntat den stora stö-
testenen. Inledningsvis visste 
vi inte i vilken utsträckning 
som Ale kommun tänkte 
bidra, varför vi har sökt 
bidrag från i princip alla möj-
liga håll. Detta tillsammans 
med ett stort ideellt engage-
mang bland våra medlemmar 
gör att vi kommer att ha fi-
nansierat mer än halva inves-
teringen. Det gör också att vi 
äger full rätt att fördela tider-
na och bestämma hur planen 
ska användas, förklarar Roger 
Henriksson.

Fast hur var det nu? Alla 
barn vill inte spela fotboll. I 

samband med att arbetet tog 
fart med konstgräset vidga-
des vyn över området kring 
Älvevi. Här finns plats för 
mer.

Kommunalt stöd behövs
– Tillsammans med en arki-
tekt har vi tittat på möjlig-
heterna att tillföra ytterliga-
re aktiviteter. En ny 7-man-
naplan, en rink för spontan-
idrott där basket, tennis, vol-
leyboll, och innebandy kan 
spelas. Ett parkområde med 
lekplats, skatepark, boulepla-
ner, cafeteria och en förbätt-
rad grön miljö ingår också. 
För att det ska bli verklighet 
behövs ett kommunalt stöd. 
1,5-2 miljoner kronor visar 
kalkylen beroende på hur och 

vad man väljer att göra. Ska-
teparken är exkluderad och 
drivs som ett separat ärende, 
berättar Magnus Pettersson.

När konstgräset invigs 
den 6:e juni kommer löpar-
banor runt arenan vara klara, 
liksom längdhoppsgrop, boll-
förråd och läktare. Boulepla-
ner och maskinförråd dröjer 
ytterligare en tid. Älväng-
ens IK har också tagit kon-
takt med Skanska och Veidek-
ke som ska bygga det nya bo-
stadsområdet Kronogården 
bara ett stenkast från Älvevi.

– Ett aktivitetsområ-
de såsom vi har skissat upp 
det gör definitivt bostäder-
na mer attraktiva och det 
hade varit roligt om de ville 
stötta våra planer, men fram-
för allt så måste vi få med oss 
Ale kommun. Just nu har vi 
en härlig glöd i föreningen 
och med hjälp av flera en-
treprenadföretag från bland 
annat vägbygget får vi mycket 
gratis. Det betyder att för 
varje satsad krona får vi otro-
ligt mycket tillbaka just nu. 
Det är ett gyllene tillfälle 
att färdigställa hela området. 
En chans som kanske aldrig 
kommer tillbaka. Jag hoppas 
kommunledningen inser det, 
menar Magnus Pettersson.

ÄIK vill bygga mer än konstgräs
– Hoppas kommunen tar chansen
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MÅNDAGAR JENNYLUNDS IDROTTSPLATS:

Kl 17.30-18.45 ålder 5-9 år (födda 2007-2003)

Kl 18.45-20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 - tidigare)

ONSDAGAR BOHUSHALLEN:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

Bohus IF Friidrott 
träningstider Fr o m 7 maj:

www.bohusfriidrott.se
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ÄLVÄNGEN. På nationaldagen inviger Älvängens 
IK sin nya konstgräsplan.

Fyra års arbete är till ända, men klubben vill 
mer.

– Det är ett gyllene tillfälle som aldrig kommer 
att komma tillbaka. Nu finns engagemanget i 
klubben, stödet hos sponsorer och partners. Får 
vi med oss kommunen också blir utväxlingen 
enorm, ÄIK:s säger Roger Henriksson och Magnus 
Pettersson.


