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NÖDINGE. Nödinge SK 
går en ljus framtid till 
mötes.

Nya medlemmar an-
sluter hela tiden.

Nästa år hoppas för-
eningen också ha klart 
med en konstgräsplan 
nere i samhället.

Nödinge SK växer så det 
knakar och klubbens störs-
ta problem just nu är att få 
träningsytorna att räcka till. 
Veckan efter midsommar är 
det invigning av en nylagd 
sjumannaplan i det som tidi-
gare var en träningsslänt.

– Detta skulle vi gjort för 
20 år sedan, men nu är det i 
alla fall klart. Ale kommun 
har stått för hela kostna-
den, vilket är väl investerade 
pengar med tanke på den 
verksamhet som vi bedriver. 
Däremot var det vi som med 
ideella krafter lade ut gräset, 
säger Hans Ulriksson.

På ungdomssidan har 
NSK cirka 270 aktiva spela-
re, men 300-vallen kommer 

att sprängas till hösten när 
ett lag med spelare födda 
2008 startas upp.

– Därutöver har vi ett 50-
tal spelare på seniorsidan, 
fördelat på A- B- och old-
boyslag, förklarar Magnus 
Olofsson.  

Vimmervi idrottsplats må 
ligga naturskönt, men helt 

optimalt är det inte i alla lä-
gen. Det är trots allt en bit 
från de centrala delarna där 
många av barnen bor.

– Därför nyttjar vi också 
en femmannaplan vid Äppel-
gårdens förskola. På denna 
gräsplätt sker också myck-
et spontanfotboll, berättar 
Hans.

Den nya konstgräsplanen, 
som kommunfullmäktige 
ska besluta om på sitt nästa 

möte, ska anläggas på den 
gamla bobollplanen – granne 
med Kyrkbyskolan.

– Visst, vi får en splittrad 
verksamhet men fördelar-
na väger ändå över med en 
konstgräsplan nere i samhäl-
let. Det finns en samsyn om 
det i föreningen, säger Hans 
Ulriksson.

När kan konstgräspla-
nen vara färdig?

– I den bästa av världar så 
ligger gräset utrullat nästa 
vår, men det är för tidigt att 
spekulera om det ännu. Det 
är många pusselbitar som ska 
falla på plats.

För närvarande är Nö-
dinge SK också mitt upp i 
planeringen av det traditio-
nella midsommarfirandet, 
som brukar locka cirka 1 
500 besökare, samt fotbolls-
skolan som också är en årlig 
tilldragelse.

– Vi fyllde kvoten för fot-
bollsskolan på tre veckor. 
103 barn är anmälda, avslu-
tar Hans Ulriksson.

JONAS ANDERSSON

 I det som tidigare var en slänt har nu en sjumanna gräsplan anlagts. En efterlängtad satsning  
 på Vimmervi. Det är ändå svårt att få träningsytorna att räcka till förklarar Hans Ulriksson och  
 Magnus Olofsson i Nödinge SK. 

– Klubben och anläggningen växer

Strålande tider 
för Nödinge SK

I den bästa av 
världar så ligger 
gräset utrullat 
nästa vår, men 

det är för tidigt att  
spekulera om det ännu.
HANS ULRIKSSON
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS VIKEN 175 BRUKSAREA  CA 597 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 KR

VISAS TI 10/6 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

LOKAL - BOHUS
Välhållen verkstads/kontors/lagerfastighet i expansiva Ale

kommun. Bruksarea om ca 597 kvm varav verkstad 345 kvm,

kontor 152 kvm och lager 100 kvm. Fastigheten säljs utan

att man tar över ett bolag. Friköpt tomtmark och grusad

parkering om ca 2 370 kvm. Bra läge längs E45.an med ca

15 min till Göteborg och 5 min till Kungälv.

ADRESS SÖDRA EKHULTSVÄGEN 3 BOAREA CA 63+59 M²

4 ROK TOMTAREA 1352 M² ACCEPTERAT PRIS 1 675 000

KR VISAS TI 10/6 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

CHARMIGT HUS - CENTRALA NOL
Här bor du nära naturen, med idrottsplats och förskola på

bekvämt gångavstånd. Huset är smakfullt renoverat under

senare år. Stor trädgårdstomt. Fristående garage. Skall ses!!

Sex av tio svenskar ser 
bostäderna vi säljer.

Före alla andra.
Nu i sam-
arbete med:K
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Tjuvstarta din försäljning på 

lansfast.se/forsprang
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