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BOHUS. Ale kommun 
ska utreda kostnaderna 
för att anlägga en 
friidrottsanläggning vid 
Jennylund i Bohus. 

Det beslutade Kom-
munfullmäktige förra 
måndagen.

– Det är jättepositivt 
att politikerna tagit sitt 
förnuft till fånga, säger 
handikappidrottaren 
Gunilla Wallengren, 
som tillsammans med 
Per Carlsson i Bohus IF 
drivit frågan.

I medborgarförslaget som 
Gunilla Wallengren och Per 
Carlsson lämnade till Kom-
munfullmäktige för över 
två år sedan föreslås att Ale 
kommun ska utreda kostna-
derna för att utveckla Jen-
nylunds idrottsområde med 
huvudfokus på en fullvärdig 
friidrottsarena. 

Så sent som i mitten av maj 
i år avslog Kommunstyrelsen 
förslaget, men efter vidare 
diskussioner var det förra 
måndagen ett enigt Kom-
munfullmäktige som beslu-
tade att utreda en utveckling 
av Jennylund. 

– Efter avslaget från Kom-
munstyrelsen har vi genom 
dialog med kommunen för-
tydligat att vi i första hand 
inte ville få svar på om man 
kan bygga eller inte, utan vad 
det skulle kosta att göra det, 
säger Per Carlsson i Bohus 
IF.

– Man kan inte börja dis-

kutera innan man fått en 
prislapp att utgå ifrån. Even-
tuellt kanske man får börja i 
en mindre utsträckning än 
en fullstor arena, men först 
måste man utreda kostna-
derna. Det är jättepositivt att 
politikerna tagit sitt förnuft 
till fånga, säger handikappi-
drottaren Gunilla Wallen-
gren. 

Utredningskostnaden 
beräknas till cirka 55 000 
kronor. När en färdig utred-
ning kan presenteras är ännu 
för tidigt att säga. 

– Nu går beslutet tillbaka 
till Kommunstyrelsen, som 
ska komma fram till vem som 
får uppdraget. Därefter anli-
tas en konsult för en extern 
utredning, som kommer 
fram till vad det skulle kosta. 
Utifrån det tas sedan ett poli-
tiskt beslut om hur man går 
vidare, förklarar Klas Nordh 

(FP), Kommunfullmäktiges 
ordförande. 

I dagsläget finns det 
ingen friidrottsanläggning 
för utövande utomhus i Ale 
kommun och Per Carls-
son är övertygad om att det 
skulle betyda mycket för alla 
intresserade.

Gunilla Wallengren som 
är bosatt i Hålanda har under 
hela sin långa karriär som 
elitidrottare i rullstol varit 
tvungen att ta sig till Alingsås 
eller Trollhättan för att träna. 

– Jag hade hemskt gärna 
sett att det funnits en anlägg-
ning närmare. Ur funktions-
hinderperspektivet skulle det 
innebära att fler får chansen 
att börja med friidrott, något 
som alla kan delta i på lika 
villkor eftersom det är en 
inkluderande idrottstyp som 
dessutom inte kräver så stora 
kostnader att utöva.  

Per Carlsson menar att 
Bohus IF är beredd att hjälpa 
till med såväl kostnader som 
kompetens. 

Förra lördagen jobbade 
klubben med att anlägga 
en kulring samt banor för 
längd- och höjdhopp i områ-
det, ett projekt som han pre-
senterade på Kommunfull-
mäktige förra måndagen.  

Nu hoppas han på att man 
tar vara på den kompetens 
som finns när kostnaderna 
för en ny arena ska utredas.

– Gunilla har stor kun-
skap om hur man anpassar 
för funktionshindrade och 
jag själv har 33 års erfarenhet 
från friidrotten. Dessutom 
tror jag att vi även kan ta 
hjälp av Svenska friidrotts-
förbundet. Vi har kompeten-
sen så jag hoppas att man tar 
med oss i diskussionen. 

JOHANNA ROOS

LÖDÖSE. Jonathan An-
dersson, Emil Fällgren 
och Johan Eriksson på 
Elfhems gymnasium 
har ställts inför en tuff 
utmaning.

Uppgiften består i att 
under den närmaste 
terminen förvandla en 
740 till en pickup.

I slutet av hösttermi-
nen beräknas arbetat 
vara klart.

Det är rektorn till Elfhems 
gymnasium, Carl Nyström, 
eller närmare bestämt dennes 
son, som har efterskänkt en 
Volvo 740 av årsmodell -88. 
Nu har eleverna på fordon 
och transport påbörjat för-
vandlingen av bilen.

– Ett udda, men roligt 
projekt, säger Jonathan 
Andersson.

En del av taket har tagits 
bort. Baksätet är borta och 
istället har förardelen blivit 
en kupé.

– Vi mäter och kapar. En 
hel del svetsande blir det 
också. Svetsningen är dess-
utom det svåraste arbetsmo-
mentet, förklarar Emil Fäll-
gren.

Flaket som byggs ska 
utgöra lastutrymme och 
användas vid transportering 
av material till och från gym-
nasiet.

– Vilken färg bilen ska ha 
är inte bestämt, men helt 
klart är att Elfhems logotype 
ska pryda skolans nya fordon, 
berättar Jonathan.

Eleverna är i verkstaden 
tre gånger i veckan och arbe-
tet kommer att återupptas 
direkt efter sommarlovet.

JONAS ANDERSSON
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Det är vi som 
är Axelssons!

Härligt läge, strax utanför 
Lilla Edet!

Fräsch och charmig villa strax utanför 
samhället. Totalrenoverat med 2 härliga 
uteplatser, gäststuga, lekstuga och 
lättskött trädgård. Helkaklat badrum 
med hörnbubbelbadkar, snyggt kök med 
gott om plats för hela familjen och tak 
upp i nock i det luftiga vardagsrummet. 
Välkommen hit! 126 kvm.  

Pris 1.380.000:- som utgångspris.
Visas 11/6 kl 17-18. 
Ring för bokning.
Adress Källås 229.
Maria Karlsson 070-2406330.

Lilla
 Edet

Charmigt och välvårdat!

Ett hus att bli förälskad i, denna lilla 
pärla är en dröm för alla nrednings-
intresserade! På en underbar tomt 

innehållande garage, snickarbod och 
bastu, ligger detta ompysslade hus. 

allrum och snedtak ökar på charmen 
ytterligare, välkommen hit! 98 kvm. 

Pris 1.195.000:- som utgångspris.
Visas 9/6, kl 11-12. 
Ring för bokning
Adress Jordfallsslätten 120.
Maria Karlsson 070-2406330.

Hjär
tum

Underbart läge vid sjö!

Snyggt totalrenoverad villa med allt en 
familj kan önska! Underbart läge med

kök, helkaklade badrum, tak upp
i nock, kakelugnar och stor härlig altan 
delvis under tak. Solig trädgård
med uthuslänga, lekstuga, växthus och 
vedeldad badtunna, måste upplevas på
plats! 150 kvm.

Pris 2.495.000:- som utgångspris.
Visas 9/6, kl 15-16. 
Ring för bokning.
Adress Älmhult 425.
Maria Karlsson 070-2406330.

Nol

Härlig utsikt!

Välkommen till detta enplanshus med 
inredd vind. Huset är renoverat 2007. 
Bra läge med fantastiskt utsikt som 
måste ses! Härlig balkong. Vacker 
trädgård med mycket växter. Flera 
spännande rum, som vinterträdgården 
och bastu. Garage. Välkommen på 
visning! 144 kvm 

Pris 1.295.000:- som utgångspris.
Visas 10/6. Ring för bokning. 
Adress Kattunga 123.

Nygår
d

Friidrottsanläggning vid Jennylund utreds

Jonathan Andersson, Emil Fällgren och Johan Eriksson på 
Elfhems gymnasium har fått en gammal Volvo 740 att sätta 
händerna i. Bilen ska förvandlas till en pickup.

– Annorlunda projekt på 
Elfhems gymnasium

Volvo 740 blir pickupVolvo 740 blir pickup

Bohus IF har anlagt en kulring samt höjd- och längdhoppsbanor vid Jennylund. Klubbens 
eldsjäl Per Carlsson driver tillsammans med Gunilla Wallengren förslaget om en ny arena.


