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NÖDINGE. En femte 
konstgräsplan planeras 
nu i Ale, denna gång i 
centrala Nödinge.

– Behovet är jättestort 
här och en mer lämplig 
plats är svår att finna, 
nära både till boende 
och skolor, säger Kultur- 
fritidsnämndens ordfö-
rande Isabell Korn (M).

Alliansens och Alede-
mokraternas förslag om 
att utreda förutsättning-
arna gillas även av de 
rödgröna.

Det var på nämndens mars-
sammanträde som Isabell 
Korn överraskade med att 
föreslå tjänstemännen att 
utreda en fullstor konstgräs-
plan på Bobollplanen i cen-
trala Nödinge.

– Det var inget jag bara 
kastade ur mig, utan vi har 
under ett par års tid samtalat 
med Nödinge SK om beho-

vet och föreningens möjlig-
heter att hjälpa till. Att det 
har tagit tid beror främst på 
att vi byggt fyra andra pla-
ner och det har känts ange-
läget att först bli klara med 
det vi åtagit oss. Personligen 
anser jag att en plan i Nö-
dinge borde ha varit med 
från början, men av olika 
skäl däribland klubbens egen 
situation gick det fortare på 
övriga orter, säger hon och 
motiverar vidare varför sats-
ningen är viktig:

– Samhällsnyttan blir 
väldigt stor när den blir så 
tillgänglig. Nödinge SK är 
också en förening som väx-
er stadigt och behovet av 
fler planer är påtagligt, när 
vi dessutom kan förlägga en 
ny konstgräsplan nära bar-
nen såväl under skoltid som 
fritid känns beslutet än mer 
självklart.

I Nödinge SK var beske-
det efterlängtat och det kom 
fortare än väntat.

– Vi har fört samtal med 
Isabell och visste att hon 
drev frågan, men jag måste 
säga att det var lite förvånan-
de att läsa hennes ord i en 
insändare från oppositionen 
som talade om att nu blir 
det konstgräs… Hur som 
helst är det bra att alla drar 
åt samma håll. Nu behöver 
vi inte oroa oss för att det 
blir en valfråga, säger Hans 
Ulriksson, kassör i Nödinge 
SK fotboll.

Engagemanget stort
Förvaltningen får nu i upp-
drag att till juni presentera 
ett förslag på hur konstgräs-
planen ska förverkligas på 
Bobollplanen.

– Det kommer att ske i 
dialog med Nödinge SK. 
Precis som i de tidigare pro-
jekten tar vi en diskussion 
om vad kommunen respekti-
ve klubben kan bidra med i 
själva arbetet. NSK har idag 
270 aktiva ungdomar och 

växer stadigt. Jag upplever 
att engagemanget är stort i 
föreningen och jag tror inte 
det kommer att bli svårt att 
hitta samverkansformer, sä-
ger Isabell Korn.

Omklädningsrum och 
parkeringsplatser har varit 
två punkter som har väckt 
funderingar tidigare. Dessa 
tror Hans Ulriksson inte 
längre ska utgöra några pro-
blem.

– När idrottshallen re-
noveras kommer omkläd-
ningsrummen i källaren att 
frigöras, då det byggs nya 

i markplan. Tanken är att 
samutnyttja dem, det är ju 
så nära. Samma sak gäller 
parkeringsplatser. Det är 
bara ett par hundra meter till 
gymnasiet och där finns gott 
om p-platser. Det är bara att 
skylta, menar Ulriksson och 
Isabell Korn fyller i:

– Vi kommer självklart att 
ta ett helhetsgrepp och det 
finns kanske fler tankar kring 
parkeringsplatser. Det får 
utredningen ge svar på. Det 
här kommer att bli ett lyft 
för hela området. 

Du låter tvärsäker. Finns 

det inget som kan lägga hin-
der för projektet?

– Nej, vi har redan byggt 
fyra konstgräsplaner under 
mandatperioden så tjänste-
männen kan det här nu. Se-
dan kan jag bara konstatera 
att under Socialdemokrater-
nas 16 år vid  makten bygg-
des inte en enda konstgräs-
plan, så det var ju roligt att 
de var så snabba att hänga på 
den här gången, säger Isabell 
Korn med ett snett leende.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Konstgräs på Bobollplanen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn (M), och Nödinge 
SK fotbolls kassör, Hans Ulriksson, berättar om planerna för Ales femte konstgräsplan. Ärendet 
snabbutreds nu och i juni ska tjänstemännen presentera en plan.

– Isabell Korn (M) vill komma igång snarast möjligt

Klart för konstgräs 
centralt i Nödinge
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Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.
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ALVHEM. Tisdagen den 
1 april öppnar restau-
rangen för säsongen.

Ganska snart hoppas 
också Ale GK kunna 
välkomna golfarna till 
Kungsgården.

– Det har varit en 
mild vinter som gör att 
banan är i god kondition 
för årstiden, säger Hen-
ning Lundström.

Ett litet bakslag i vädret un-
der föregående vecka, med 
lägre temperatur under någ-
ra dagar samt kalla nordliga 
vindar och fortsatt låga tem-
peraturer på nätterna, inne-
bär att säsongsstarten på Ale 
GK låter vänta på sig ytterli-
gare en tid. 

– Det behöver vara sju-åt-
ta grader i backen för att 

gräset skall börja växa. När 
det sker så kan vi öppna våra 
sommargreener. Förhopp-
ningsvis blir det inom ett 
par veckor. Vi kommer att ge 
fortlöpande information på 
vår hemsida, berättar Hen-
ning Lundström.

Toppklass
Medlemsutvecklingen har 
varit positiv för Ale GK un-
der de senaste åren. En bana 
i absolut toppklass och en 
tydlig ambition om att hela 
tiden utveckla verksamheten 
har givit resultat.

– Golf är för alla åldrar 
och bidrar till friskvård och 
en god hälsa, säger Henning 
Lundström.

För att rekrytera nya med-
lemmar kommer klubben att 
arrangera prova på-golf på 
torsdagar med möjlighet att 

kunna låna klubbor. Dess-
utom kommer det att bli en 
torsdagsklubb för dem med 
högre handicap och som vill 
hitta spelkamrater. Vidare 
erbjuds gratis utbildning för 
dem som är nybörjare och 
vill bli medlem samt fritt spel 
på korthålsbanan för ungdo-
mar under 16 år.

– Även ickegolfare är na-
turligtvis hjärtligt välkomna 
upp till den idylliska miljö 
som omger Kungsgården. Vi 
har bland annat en fantastisk 
natur- och kulturstig som 
ligger i direkt anslutning till 
banan, säger Henning.

Inför årets säsong har 
Henning Lundström ge-
nomgått en utbildning som 
personlig tränare och blivit 
certifierad inom Fustra.

– Syftet med metoden 
är att balansera kroppen, 

ge god hållning, rörlighet 
och kroppskännedom med 
grundstenarna hållning, ac-
tive core, medveten andning 
samt ledriktiga rörelser för 
de leder som påverkas. Dessa 
grundstenar ger oss red-
skapen för att röra oss rätt i 
både golfsvingen, träning-
en och vardagen, förklarar 
Henning Lundström som 
kommer att erbjuda person-
liga träningstimmar som ett 
komplement till traditionella 
golflektioner.

Ett antal medlemskvällar 
med olika temarubriker finns 
också inbokade under våren. 
Bland annat blir det föreläs-
ningar om kost, fysträning 
och trädgård. Tävlingssä-
songen inleds den 1 maj med 
Kungsslaget.

JONAS ANDERSSON

Hälsar välkommen till en ny säsong hos Ale GK gör Henning 
Lundström, som under vintern utbildat sig till personlig tränare 
och blivit certifierad inom Fustra.

– Ale GK rustade för ny säsong
Öppning nära förestående
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