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NÖDINGE. Kommunens 
nästa konstgräsplan 
bör hamna i Nödinge.

Åtminstone om 
NSK:s Hans Ulriksson 
får bestämma.

– Det är där som den 
skulle göra störst sam-
hällsnytta.

Majoriteten har lovat att 
bygga fyra konstgräsplaner 
under innevarande man-
datperiod. Under 2012 har 
tre av dem iordningställts; 
Älvevi i Älvängen, Sjöval-
len i Alafors och Forsvallen i 
Skepplanda. Nästa år beräk-
nas arbetet påbörjas med 
Ales fjärde konstgräsplan. 
Kultur- och fritidsnämnden 
för diskussioner med Nol IK, 
men Nödinge SK försöker 
också göra sin röst hörd hos 
ansvariga politiker och tjäns-
temän.

– Vi tycker att vi har blivit 
lite bortglömda i den här dis-
kussionen. Det har påståtts 
att vi inte visat intresse för 
att få en konstgräsplan och 
att det var därför som vi inte 

blev kallade till det inledande 
mötet som Ale kommun 
hade med föreningarna där 
Älvängens IK, Ahlafors IF, 
Skepplanda BTK och Nol 
IK närvarade, förklarar Hans 
Ulriksson i Nödinge SK.

– Sanningen var den att 
NSK inte var intresserade av 
det upplägg som först pre-
senterades och som gick ut 
på att klubbarna skulle finan-
siera sina egna planer med 
hjälp av räntefria lån från 
kommunen. När det visade 
sig att förutsättningarna för 
kommunens stöd till fören-
ingarna ändrades anmälde 
vi vårt intresse för konstgräs 
och det var i februari 2011.

Nödinge samhälle växer i 
rekordfart och idrottsfören-
ingen likaså. NSK upplever 
ett enormt uppsving inom 
sin ungdomsverksamhet, 
lagen blir fler och fler.

Fler tillgodo
– Naturligtvis vore det 

allra bästa för oss att få en 
konstgräsplan på Vimmervi, 
men om man istället väljer 
att lägga den på Bobollplan 

i Nödinge kommer investe-
ringen fler tillgodo, menar 
Hans Ulriksson.

– Bobollplanen, som är 
belägen strax intill den före 
detta tennishallen, vore en 
idealisk placering. Grund-
skolan och gymnasiet skulle 
kunna använda konstgräset 
dagtid och på kvällstid nytt-
jas den av föreningslivet. 
Tillgängligheten är suverän! 
Barn- och ungdomar kan gå 
eller cykla och dessutom är 
det inte långt till Nödinge 
station.

Vad säger du om argu-
mentet att det inte finns 
några tillfartsvägar och 
parkeringsytor vid Boboll-
plan?

– Det är argument som 
inte håller. I närheten finns 
skolans parkering, Ale 
Torg och pendelparkering-
arna. Det är som längst 500 
meter dit. Det fungerar för 
sporthallarna i samhället 
och skulle fungera även för 
konstgräsplanen, säger Hans 
Ulriksson.

Hur driver ni ärendet 
från föreningens sida?

– Jag har mailat mitt för-
slag till Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, Isa-
bell Korn (M), men ännu 
ingen större respons. Vi 
fanns också representerade 
på ortsutvecklingsmötet i 
Nödinge och där var mötes-
deltagarna oerhört positiva, 
säger Hans Ulriksson.

På Bobollplan i Nödinge bör kommunens nästa konstgräsplan anläggas anser Hans Ulriksson. Där skulle den göra störst 
samhällsnytta enligt Ulriksson.

Hoppas på konstgräs 
på Bobollplan i Nödinge

KONSTGRÄS I ALE
I Ale har det under 2012 invigts 
tre konstgräsplaner. Slutnotan 
för dessa håller som bäst på att 
sammanställas.  
Uppskattningsvis landar det på 
totalt 19 miljoner kronor. Dyrast 
har Älvevi varit på grund av svåra 
markarbeten. Kostnaderna har 
fördelats mellan klubbarna och 
Ale kommun. Inom parentes anges 
kommunens andel.
Sjövallen ca 6 Mkr (3,8 Mkr) 
Älvevi ca 7 Mkr (4,2 Mkr) 
Forsvallen ca 6 Mkr (Ale 3,8 Mkr)
Cirkauppgifter enligt Ale Fritid.

– Mitt i samhället ökar samhällsnyttan
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