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ALAFORS. Det som 
länge varit en dröm har 
nu blivit verklighet.

På fredag invigs 
konstgräsplanen på 
Sjövallen.

– En ny milstolpe i 
föreningens snart 100-
åriga historia, förklarar 
Ahlafors IF:s ordfö-
rande Claes Berglund.

Under flera års tid har Ahla-
fors IF prövat möjligheter-
na för att kunna anlägga en 
konstgräsplan. Efter löften om 
bidrag på 3,7 miljoner kronor 
från Ale kommun gjordes slag 
i saken och den 9 januari på-
börjades arbetet på Sjövallen. 
Som ansvarig att leda projek-
tet utnämndes hedersledamo-
ten Nils-Åke Johansson, ti-
digare ordförande i förening-
en under tolv års tid; 1976-81 
och 1988-95.

– Jag var med och iord-
ningställde grusplanen för 
35 år sedan. Det var ett stort 
ögonblick när det arbetet var 
i hamn, minns Nils-Åke som 
också var delaktig i uppföran-
det av Ahlafors IF:s nya klubb-
hus i början av 90-talet.

Vad fick dig att anta ut-
maningen att leda konst-

gräsprojektet?
– Utan att skryta så berod-

de det på att jag hade en kun-
skap om den befintliga planen 
och rådande markförhållan-
den, plus att jag visste vad 
som behövdes göras för att få 
en konstgräsmatta till stånd, 
säger Nils-Åke som själv har 
lagt ungefär 800 ideella ar-
betstimmar på Sjövallen.

– Vi har varit en kommitté 
som har lett arbetet, men där-
utöver är det många medlem-
mar som har hjälpt till med 
olika saker. Ingen nämnd, 
ingen glömd. Vi har också 
haft ett fantastiskt bra sam-
arbete med Svenska Stenhus 
i olika delar av projektet och 
Ahlafors IF:s arenaansvarig 
Ronnie Bengtsson bör också 
framhållas, säger Nils-Åke. 

Under veckan ska planen 
förses med stängsel och på 
fredag väntar invigningsfest 
då kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) ska klippa 
bandet.

– Naturligtvis känner man 
både stolthet och lycka. Det 
känns extra roligt att planen 
ligger klar inför förening-
ens 100-årsjubileum nästa år, 
säger Nils-Åke.

Claes Berglund menar att 

anläggandet av en konstgräs-
plan var direkt nödvändigt för 
klubbens fortsatta utveckling.

– Jag är full av beundran 
över konstgräskommitténs 
arbete med Nils-Åke i spet-
sen. Nu förfogar Ahlafors IF 
över en toppmodern anlägg-
ning och vi kan erbjuda ung-
domarna de bästa tänkbara 
förutsättningarna för fotboll 
året runt. Vi har dessutom en 
arena som möjliggör division 
3-spel på Sjövallen tidigt på 
våren och sent på hösten då 

vädret inte sällan ställer till 
problem för oss.

Noteras ska också att Cup 
Sjövallen spelas nu till helgen, 
11-12 augusti. Knappt 50 lag 
är anmälda till årets turnering.

– Det blir matcher på 
såväl natur- som konstgräs. 
En nyhet är att den äldsta ål-
dersklassen, F12 och P12, 
spelar 9-mannafotboll. Värt 
att nämna är också samarbe-
tet med Vakna som innebär att 
arrangemanget förgylls med 
musikunderhållning på sön-

dagen. Ett antal lokala ung-
domsband kommer att fram-
träda, avslöjar cupgeneral 
Louise Olofsson.
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– Nu invigs Ahlafors 
IF:s konstgräsplan

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ahlafors IF:s hedersledamot Nils-Åke Johansson har ansvarat för konstgräsprojektet på Sjövallen. På fredag kväll är det 
dags för invigningsfest.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97
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Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2012. *Gäller endast manuell växellåda. **Gäller lån av en Kia cee’d under två valfria veckor i Sverige under juni-augusti 2012. Försäkring ingår, men vinnaren står för självrisk vid eventuell skada. Priset innefattar bränslepengar från Statoil för 2.000 kr samt hotellövernattningar på 
Scandic för 7.000 kr. Bränsle utöver vinsten, biltullar, parkeringsavgifter/böter samt vinstskatt får vinnaren stå för. Bilen hämtas hos din närmaste Kia-återförsäljare. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 
7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias 
serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 145 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 
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Bränsledeklaration 8,5l/100 km. CO2-utsläpp 224g/km. Finansiering enl Mitsubishi Motors Finans: Rörlig ränta per 2012-02-01 6,50%. Avbet. 36 mån, kontant 30%, restvärde 45%, effektiv ränta 7,03% Samtliga priser är cirkapriser. Bilen på bilden är extrautrustad. *Förmånsvärde enl Skatteverket med 50% marginalskatt.
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