
ALAFORS. Ahlafors 
IF och Ale kommun 
invigde den första 
konstgräsplanen i fre-
dags.

Sjövallen har försetts 
med ett fantastiskt till-
skott.

Tack vare en bred 
samverkan.

Hyllningstalen var många och 
långa när Ahlafors IF bjöd in 
till invigning av Sjövallens 
nya konstgräsplan. Sedan en 
tid tillbaka är även Älvevis 
grusplan i Älvängen förvand-
lad till konstgräs, men någon 
invigning har ännu inte ägt 
rum.

AIF tog tillfället i akt att 
tacka alla inblandade parter, 
kommunala tjänstemän, po-
litiker, eldsjälar och medlem-
mar.

– Hade inte Emris Olsson 
puttat igång oss i januari tror 
jag inte vi hade haft något 
konstgräs idag. Att sedan 
Nils-Åke Johansson antog 
utmaningen att leda projek-
tet var bättre än en lottovinst. 
Vidare är hela förfarandet ett 
skolexempel på demokra-
ti. Alliansen gick till val med 

konstgräs på agendan och 
vann säkert en hel del röster 
på det. Senare togs ett poli-
tiskt beslut som tjänstemän 
följt upp och tillsammans 
med föreningslivet hittat sätt 
att förverkliga konstgräspla-
ner på. Nu finns det åtminsto-
ne två som är färdiga, konsta-
terar AIF:s ordförande Claes 
Berglund.

Kommunstyrelsens ord-
förnade, Mikael Berglund 
(M), vars parti lovade fyra nya 
konstgräsplaner i valrörelsen 
2010, var mycket nöjd i fre-
dags kväll.

– Framför allt är jag impo-
nerad. Ale kommun kan inte 
bygga fyra konstgräsplaner 
och det kan inte förenings-
livet göra själv heller, men 
tillsammans har vi skapat ett 

koncept som nu ger önsk-
värt resultat. Vi fixade fram 
nödvändiga pengar och AIF 
i detta fall har svarat för en 
enorm arbetsinsats. Utan 
föreningarnas eldsjälar hade 
detta aldrig kunnat förverkli-
gas. Det är också stimuleran-
de att höra hur hela orten gått 
samman och hur lokala före-
tagare har bidragit, sa Berg-
lund.

För Ahlafors IF:s repre-
sentationslag är fortfarande 
A-plan huvudarenan. Konst-
gräset är framför allt avsett 
för att ge bra träningsförhål-
landen under vinter, vår och 
höst.

– Nu slipper vi hyra in oss 
hos andra och vi kan återi-

gen spela träningsmatcher på 
hemmaplan. Vår anläggning 
är nu så attraktiv att vi också 
hoppas att våra ungdomar vill 
fortsätta utvecklas i förening-
en. Idag är det inte ovanligt 
att de som är riktigt bra söker 
sig tidigt till Göteborgsklub-
bar bland annat för att få 
bra förutsättningar att träna 
året runt. Där är vi med och 
konkurrerar nu, säger Claes 
Berglund.

Förutom Älvevi planerar 
också Skepplanda BTK att 
starta sitt konstgräsprojekt till 
hösten. Var den fjärde planen 
kommer att placeras är inte 
bestämt ännu.
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och se vårt sortiment
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Vädret kanske inte var det 
optimala, men Skepplanda 
BTK kunde ändå genom-
föra sin årliga fotbollsskola 

på traditionsenligt sätt på 
Forsvallen. Gräsplanerna var 
i utmärkt skick när de unga 
fotbollsspelande tjejerna 
och killarna gjorde sin entré 
på måndagsmorgonen. Fot-
bollsskolan pågick måndag-
onsdag.

De yngsta deltagarna, års-
kurs 1-3, var i elden på för-
middagen och efter lunch 
kom tjejer och killar från års-
kurs 4-6.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget och jag tror 
att alla barn haft kul.

Efter respektive tränings-
pass serverades mellanmål. 
På avslutningsdagen blev det 
korv med bröd vilket upp-
skattades av barnen.

JONAS ANDERSSON

Tis 14 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Lödöse/Nygård

Tor 16 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Häcken

Lör 18 aug kl 13.00
Surte IP 

Surte – Komarken

Lör 18 aug kl 15.00
Älvevi

ÄIK dam – Häcken

Tis 21 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – Spark

FOTBOLL I ALE

Fotbollsglädje på Forsvallen
I förra veckan arrangerades fotbollsskola på Forsvallen i 
Skepplanda. 52 barn i olika åldrar deltog i aktiviteterna.

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

ÄLVÄNGEN. Till helgen 
körs den fjärde SM-
deltävlingen i rally.

Två specialsträckor 
avverkas i norra Ale 
med Älvbygdens MK 
som arrangör.

140 deltagare, förde-
lade i tre olika klasser, 
förväntas komma till 
start.

Rallyintresserade alebor har 
något att se fram emot på 
lördag. På eftermiddagen blir 
det åka av på grusvägarna vid 
Sålanda, Billingsdal och bort 
mot Anten. Specialsträckan 
mäter 17 kilometer. Knappt 
hälften så lång är den andra 
specialsträckan som går förbi 
Holmevattnet och bort mot 
skjutbanan.

– En rallyfest som för-
hoppningsvis ska locka 
många åskådare. De som vill 
följa tävlingen gör klokt i att 
köpa ett program på Sta-

toil i Älvängen eller Statoil i 
Lödöse. Där står all informa-
tion man behöver veta. Detta 
är ett utmärkt tillfälle att få 
se Sveriges bästa rallyåkare på 
nära håll, säger Leif Kärnede 
i ÄMK:s arrangörskommitté.

Ungefär hälften av de star-
tande tävlar i SM. Övriga 70 
deltagare är fördelade i Mega 
Rallycup, en västsvensk rally-
serie, och Grupp E, som är ny 
för i år och där det handlar om 
otrimmade bilar.

– I E-cupen har vi ett lokalt 
inslag i Cerry Olsson och 
hans kartläsare Tommy An-
dersson som kör en Volvo 
940. I Mega Rallycup tävlar 
Anders Kärnede/Marcus 
Börjesson i en Mitsubishi.

Helgens SM-deltävling 
omfattar totalt tio special-
sträckor och knutpunkt för 
arrangemanget är Trollhät-
tan.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Under dagarna tre arrangerades 
fotbollsskola på Forsvallen.

Drygt 50 barn kom för att delta i aktiviteterna 
på Forsvallen.

– Vi har haft tappra deltagare som uthärdat en 
hel del regn, förklarar Ida Hansson, en av ledarna.

Rallyfest stundar i Ale

På lördag eftermiddag ska det köras rally i trakterna kring 
Sålanda och Holmevattnet. ÄMK står som arrangör för två 
av SM-deltävlingens totalt tio specialsträckor.
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– Första 
konstgräset 
invigt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nöjda. Ronnie Bengtsson, eldsjäl hos AIF, Klas Arvidsson, fritidsintendent i Ale, och projekt-
ledaren Nils-Åke Johansson konstaterar att konstgräset blir en tillgång på Sjövallen.
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