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NOL. I torsdags skedde 
slutbesiktningen av 
konstgräsplanen på 
Nolängen.

Invigningen av 
densamma låter dock 
vänta på sig.

– Vi skjuter på den till 
våren, hälsar Andreas 
Martinsson i Nol IK.

Kommunens fjärde konst-
gräsplan är nu färdigställd. 
Efter anläggandet av konst-
gräs på Älvevi, Sjövallen och 

Forsvallen kan Nolängen 
också stoltsera med en grön 
matta för fotbollsspel året 
runt.

– Jag är glad för Nol IK:s 
skull och stolt över att vi 
lyckats leverera fyra konst-
gräsplaner i Ale under den 
här mandatperioden. Det 
var den politiska viljan och 
tack vare ett gott samarbete 
mellan kommunens tjänste-
män och föreningslivet har 
det möjliggjorts, säger Isa-
bell Korn (M), ordförande i 

Kultur- och fritidsnämnden.
Förhoppningen var 

att konstgräsplanen på 
Nolängen skulle kunna tas i 
bruk tidigare i höst, men för-
senade leveranser har inne-
burit att projektet dragit ut 
på tiden.

– Det känns i alla fall bra 
att planen ligger klar när vin-
terträningen ska till att dra 
igång för lagen, avslutar Isa-
bell Korn.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Idrotts-
lyftet är en satsning 
på svensk barn- och 
ungdomsidrott. 

Regeringen har sedan 
starten 2007 årligen 
avsatt 500 miljoner 
kronor.

– För oss innebär 
det att vi kan mark-
nadsföra basketen som 
sport och vår förening i 
skolorna, säger Lennart 
Blomster i Ale Basket.

När lokaltidningen kommer 
på besök till Garnvindesko-
lan i Skepplanda ska en lek-
tion just till att starta. Det är 
eleverna i årskurs 3 som ska 
få prova på basket under led-
ning av Sinisa Stojanov.

– Sinisa är anlitad som 
instruktör. Idrottslyftet 
täcker hans ersättning liksom 
transporter. Resten får vi 
själva stå för. Det är en del 
administrativt arbete som 
krävs samt ideella krafter för 
att ro projektet i land. Anna 
Karlsson är med som ledare 
från vår förening, berättar 
Lennart Blomster.

Responsen från skolorna 
har varit god. Förutom 
Garnvindeskolan har Ale 
Basket besökt Alboskolan 
(Skepplanda), Himlaskolan 
(Alafors), Tingbergsskolan 
(Lödöse) samt tre skolor i 
Nödinge.

– Vi vänder oss till elever 
från förskoleklass upp till 
årskurs nio. Barnen är jät-
tepositiva och flera har 
visat intresse av att gå med 
i Ale Basket, säger Lennart 
Blomster.

Sinisa Stojanov lär ut 
grunderna för basket på ett 
pedagogiskt och samtidigt 
lekfullt sätt. Fokus ligger 
på den individuella tekni-
ken och att bekanta sig med 
bollen.

– Basketen är relativt 
anonym i Västsverige och 
vi behöver den här typen av 
satsningar för att kunna nå ut 
på bred front.

– Till oss är alla väl-
komna, killar och tjejer i alla 
åldrar. Förhoppningsvis blir 
Idrottslyftet ett lyft just för 
vår förening, avslutar Len-
nart Blomster.

JONAS ANDERSSON

– Lyckad satsning i skolorna

Ett lyft för 
Ale Basket

Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsi-
drott. Ale Basket profilerar sig runtom i skolorna. Här ses 
instruktören Sinisa Stojanov tillsammans med föreningens 
eldsjäl Lennart Blomster.

Eleverna i årskurs 3 på Garnvindeskolan tyckte att basket-
lektionen var riktigt rolig. 

Konstgräsplanen på Nolängens idrottsplats besiktigades i torsdags.   

– Men invigningen väntar till våren
Konstgräsplanen på Nolängen besiktigad

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 119 g/km.   **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

NU 264 800 kr.
Ord. pris 
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NU 168 500 kr.
Ord. pris 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Utr. med bl.a: 4-dörrar m elektr. fönster-
hissar fram +bak, adaptiv farthållare, 
ACC, inkl Front ass. och CEB, Bluetooth 
handfree, Radio Comp. media 5,8” 
pekskärm m.m.

Utr. med bl.a: Dragkrok, backkamera, 
parkeringsvärmare 2-zons klim.anl, farthål-
lare, lättmetallfälg Barcelona 16”, färddator, 
Radio RCD 510, regnsensor, multifunkt. ratt 
m.m.


