
Går allt som planerat ska 
konstgräset på Strömsvallen 

vara utrull at och i spelbart 
skick efter nyår. Då krävs det 

emellertid att 
hösten och 
inledningen 

på vintern blir förhållandevis 
mild.

– Det får helt enkelt inte 
bli för många minusgrader, 
det skulle sinka projektet. 
I annat fall hoppas vi att 
planen ska vara klar att tas 
i bruk i januari, säger Kjell 
Johansson.

Det var en nöjd nämnd-
ordförande som tog det 
första symboliska spadtaget 

på måndagseftermiddagen.
– Ett jättelyft för våra fot-

bollsklubbar. Det är en väl-
kommen investering, säger 
Kjell Johansson.

Vilken typ av konstgräs-
matta det blir på Strömsval-
len är inte 
bestämt. Ett 
andbudsun-
derlag går ut 
under den här 

veckan.
– Vi kommer att sätta oss 

ned med samtliga fotbolls-
klubbar i vinter för att inven-
tera behovet av träningstider. 
Alla föreningar ska ges möj-
lighet att nyttja Strömsval-

lens konstgräs, avslutar Kjell 
Johansson.
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NOL. Den som väntar 
på något gott väntar 
aldrig för länge.

Inom några veckor 
ligger konstgräsplanen 
redo att invigas på No-
längens idrottsplats.

– Väldigt välkommet, 
säger Andreas Martins-
son ansvarig för konst-
gräsprojektet i Nol IK.

Det har varit många turer 
under årens lopp och 
Nolängen har hela tiden fun-
nits med som ett huvudspår 
i kommunens planering över 
konstgräsplaner. Den första 
utredningen gjordes av 
Göteborgs Fotbollsförbund 
redan för åtta år sedan.

– Vi lovade fyra konstgräs-
planer när vi kom till makten 
och därefter togs det fram en 
turordning. Att Nol IK har 
fått vänta beror på att det har 
varit problem med markför-
hållandena, förklarar Isa-
bell Korn (M), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

Det är också geotekniken 
som omöjliggör anläggan-
det av en elvamannaplan på 
Nolängen. Istället får klub-
ben hålla tillgodo med en 
niomannaplan och därtill en 

träningsyta om 34x64 meter.
– Här går klubbens och 

kommunens åsikt isär, säger 
Andreas Martinsson som 
anser att det vore fullt möj-
ligt att få till stånd en fullstor 
plan på den tidigare gruspla-
nen.

Inget avkall
– Vi gör inte avkall på kvali-
teten. Vi har haft långa dis-
kussioner med Nol IK och 
nu funnit den bästa mellan-
vägen. Vi kompenserar klub-
ben med en träningsyta som 
ligger inom ram och som får 
den kvalitet som vi kräver, 
säger Isabell Korn.

Totalkostnaden uppgår 
till 3,8 miljoner kronor och 
klubbens egeninsats landar 
på 15-20 procent.

– Det handlar om fysiskt 
arbete, alltifrån att fälla träd 
till att riva och forsla bort 
material. Vi har många duk-
tiga och engagerade med-
lemmar som utför ett enormt 
arbete för att konstgräspla-
nen ska bli verklighet, säger 
Andreas Martinsson.

Nol IK sysselsätter när-
mare 300 barn och ungdo-
mar. I slutet av september 
har alla dessa unga lirare en 

konstgräsplan att beträda.
– Föreningen har vind i 

seglen just nu och detta gör 
ju inte saken sämre. Det är 
fler och fler ungdomar som 
söker sig till oss. Den nya 
konstgräsplanen kommer att 
underlätta vardagen för oss 
och bidra till att våra natur-
gräsplaner kan hållas i bättre 
skick än vad som nu är fallet. 
Nu kan vi avlasta A-planen 
med träningar och matcher 
på konstgräs, säger Andreas 
Martinsson.

Klas Arvidsson, enhets-
chef Ale Fritid, har varit del-
aktig i processen för alla fyra 
konstgräsplaner. Han kan 
se effekten på de ställen där 
grusbäddar förvandlats till 
gröna inbjudande mattor.

Jättelyft
– Det har blivit ett jättelyft 
för våra barn och ungdo-
mar i Älvängen, Alafors och 
Skepplanda. Spontanfotbol-
len har kommit tillbaka i 
betydligt större utsträckning 
än tidigare. Konstgräspla-
nerna har inte bara inneburit 
ett lyft för respektive fören-
ing utan även för skolorna 
på respektive ort, säger Klas 
Arvidsson.

– Det spelar ingen roll om 
konstgräset används till fot-
bollsspel eller brännboll eller 
vad det nu må vara. Huvud-
saken är att barn och ung-
domar rör på sig. Nu har de 
ett fint underlag att bedriva 
verksamhet på även när det 
regnar.

Isabell Korn vill också ta 
tillfället i akt att lyfta fram de 

krafter som bidraget till att 
göra vallöftet om fyra konst-
gräsplaner verklighet.

– En eloge till tjänstemän 
och föreningsrepresentanter 
som samarbetat på ett fram-
gångsrikt sätt.

Exakt när invigningen av 
Nolängens konstgräsplan 
kommer att äga rum åter-
står att se. Lördagen den 28 

september är ett tänkbart 
datum, men mycket hänger 
på väder och vind så att pro-
jektet inte blir försenat.

– Vi får återkomma kring 
detaljerna i just det ärendet, 
avslutar Andreas Martinsson.

Kjell Johansson (S), ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, tar det första 
spadtaget för den nya konst-
gräsplanen på Strömsvallen.

Konstgräsplan på Nolängen till slut
– Många års väntan över för Nol IK

Smycketillverkning
Lär dig göra smycken av cykelslang. 
Fräcka smycken som dessutom är 
miljövänliga. För att få en  
uppfattning om hur de ser ut, 
Googla på ”smycken av cykelslang”.
Måndagar ojämna veckor  
kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
Kostnad: 300: - inkl. mtrl.
Start: måndag 23 september
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-6 år Kostnad: 300: -
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: söndag 22 september
Ledare: Erika Sandström

HÖSTENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Sista anmälningsdag 20 september
0704-89 86 16

- Älska handboll

Välkomna!

Snart startar vi upp 

igen för alla barn mellan 2-6 år

Mer info inom kort
www.laget.se/alehf

Boll-lekis

Träningstider 
hittar du 

på hemsidan!

Andreas Martinsson, Nol IK, Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid, och Isabell Korn (M), 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, inspekterar hur arbetet förlöper på Nolängens 
idrottsplats där grusplanen ska förvandlas till konstgräs. I slutet av september planeras det 
för invigning.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Första spadtaget för Strömsvallens konstgräsplan
STRÖM. Det första spadtaget för kommunens för-
sta konstgräsplan.

I måndags satte Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Kjell Johansson (S) spaden i marken.

– Nu fi nns det ingen återvändo, skrattade Kjell.
PÅ STRÖMSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

PÅ STRÖMSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hej alla 
badmintonsugna 

ungdomar!
Succèn fortsätter!
Badmintonskolan startar den 

9 september kl 18:00

Vi håller till i Alelyckan 
Sportcenter!

Kom och pröva ett fartfyllt 
och roligt spel!

Varmt välkomna
Frida och Robert

För mer information se:
www.varvinden.com


