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TECKNA DITT KORT REDAN IDAG PÅ NORDIC WELLNESS DOMKYRKAN,
DROTTNINGGATAN 16, GÖTEBORG, TEL 031-13 66 25
OCH TRÄNA PÅ VALFRI NW-KLUBB FRAM TILLS ÖPPNINGEN

nordicwellness.se

grattis
älvängen

GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 

ALE. Två näridrotts-
platser håller på att 
växa fram i Ale.

En i Älvängen, en i 
Nödinge.

– Det ska inspirera till 
spontanlek vilket främ-
jar folkhälsan, säger 
Klas Arvidsson, en-
hetschef på Ale Fritid. 

Projekten pågår parallellt 
och förhoppningen är att de 
båda näridrottsplatserna ska 
kunna invigas innan novem-
ber månads utgång.

– Tanken är att skolorna 
på respektive ort ska kunna 
nyttja multisportarenorna 
dagtid, därefter önskar vi att 
det blir naturliga mötesplat-
ser för allmänheten. Stra-
tegin är att det ska finnas 
något för alla, förklarar Klas 
Arvidsson.

Näridrottsplatsen i Älv-
ängen anläggs intill konst-
gräsplanen i Älvevi, där 
tennisbanan tidigare var 
belägna.

– Projektet i Älvängen är 
baserat utifrån ÄIK:s vision 
när konstgräsplanen anlades. 
Detta blir steg två. 1,5 miljo-
ner kronor från det tillfälliga 
investeringsbidraget ligger 
till grund för satsningen. Det 
byggs en sjumanna konst-

gräsplan, en multisport-
arena om 15x30 meter samt 
ett aktivitetsområde, bland 
annat lämpat för friidrott. 
Därutöver skapas en lekyta 
för de mindre barnen plus 
att vi iordningställer ett att-
raktivt promenadstråk och 
bänkar där folk ska kunna slå 
sig ned och bevittna de akti-
viteter som försiggår runt-
omkring, säger Klas Arvids-
son.

Elever delaktiga
Om föreningslivet har varit 
drivkraften i Älvängen ser 
förhållandet annorlunda ut i 
Nödinge. Här har istället Ale 
Fritid tagit hjälp av traktens 
ungdomar, såväl Mötesplats 
Ungdom som Ungdomsrå-
det involverades i ett tidigt 
skede, likaså har elever från 
Kyrkbyskolan fått säga sitt. 
Saman Fattah anställdes 
som projektledare med upp-
drag att sammanfatta önske-
målen. 

– Vi skapar en näri-
drottsplats på den så kallade 
bobollplanen, kommunen i 
samverkan med Alebyggen. 
Ungdomarnas delaktighet 
har prioriterats i samman-
hanget, betonar Klas Arvids-
son.

Den nuvarande gruspla-

nen jämnas till samtidigt 
som det uppförs en multis-
portarena med ett slitstarkt 
konstgräsunderlag. En belyst 
asfalterad slinga om 600 
meter iordningställs, avsedd 
för löpare och rullskidåkare. 
En styrketräningsstation 
med träredskap, frisbee-
hål, grillplats, beachvolley-
plan och militär hinderbana 
inryms också i investeringen.

– Den populära pulka-
backen låter vi vara intakt 
och träden som finns i områ-

det ska vi heller inte röra, 
säger Klas Arvidsson.

Blir det någon boule-
bana?

– Nej, utan boulespelarna 
hänvisas till Norra Klöver-
stigen, hundra meter längre 
bort, där det redan finns en 
mycket fin och välskött bana.

Hur känns det att som 
enhetschef få se två näri-
drottsplatser växa fram?

– Att vi ger våra invånare 
möjligheten till fysisk akti-
vitet på det här sättet känns 

fantastiskt. Mul-
t i sportarenor 
mitt i samhäl-
lena är modellen 
och helt rätt väg 
att gå, avslutar 
Klas Arvidsson.

Näridrottsplatser växer fram

Saman Fattah och Klas Arvidsson i samspråk vid den näridrottsplats som håller på att ta form i Nödinge.

Klas Arvidsson, enhetschef 
på Ale Fritid, pekar ut plat-
sen i Älvängen där multis-
portarenan ska anläggas. 

– Älvängen och Nödinge först ut

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


