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Satsningen på Jennylund kom i skymundan
BOHUS. Ale kommun 
presenterade storslagna 
planer för Jennylunds-
området.

Åhörarnas intresse 
handlade dock mer om 
Bohus centrum.

På den punkten fanns 
dessvärre intet nytt.

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Stefan Hagman 
(S) levererade goda nyheter 
på ortsmötet i Bohus. Jen-
nylunds IP byggs om tilll en 

fullskalig friidrottsanlägg-
ning, ett nytt ridhus för 25 
miljoner ska snart klubbas i 
fullmäktige och elljusspåret 
ska renoveras.

– Vi vill bredda utbudet 
av aktiviteter med en särskild 
satsning på flickdominerad 
idrott. Ett långsiktigt mål 
är att Jennylund ska vara ett 
tydligt evenemangsområdet i 
Ale kommun, sa Stefan Hag-
man.

Friidrottsarenan ska vara 
klar 2017, men först ska Bo-
hus IF hjälpa till att lägga ny 
markbeläggning på elljusspå-
ret vars belysning ska bytas ut 
i november-december. Den 
enskilt största satsningen sker 
på ett nytt ridhus och tanken 
är att föreningen ska få behål-
la den gamla manegen.

– Genom att bevara den 
får klubben tillgång till en in-
ridningsmanege, vilket är till 
stor hjälp vid tävlingsarrang-
emang.

Presentationen av inves-
teringarna på Jennylund fick 
mer kritiska frågor än långa 
applåder. Ortsborna oroar 
sig för vägstandarden upp till 
Jennylund. Den är redan idag 

tungt belastad av besökare till 
återvinningscentralen Sör-
mossen. Idag sköts vägen av 
Surte-Bohus vägförening, 
men kommer efter ett nytt 
beslut att övergå till kommu-
nal huvudmannaskap. Frågan 
är bara när?

– Detaljerna kring det-
ta kan jag inte besvara idag, 
men jag föreslår att någon 
med ansvar för detta kom-
mer till höstens ortsmöte, sa 
mötets ordförande Inga-Lill 
Andersson.

Övergången till det kom-
munala huvudmannaskapet 
för vägar inom detaljplanela-
get område kommer att inle-
das i Älvängen och Nödinge. 
Det ansåg Sören Oddeby 
från den lokala vägförening-
en är ett misstag.

– Det vore klokare att bör-
ja med att reglera orättvisor-
na i systemet. Vägen upp till 
alebornas gemensamma åter-
vinningscentral belastar en 
enskild förening. Det är fel. 
Det finns områden i Surte 
där villaägare på ena sidan vä-
gen betalar till vägförening-
en, medan de på andra sidan 
slipper. Att först se till att de 

som betalar dubbelt, både till 
vägföreningen och på skatt-
sedan, får en skälig kostnad 
vore mest logiskt, menade 
Sören i ett inlägg.

Lars-Ove Hellman var 
inbjuden, såsom vd för Ale-
byggen och fastighetsägare 
till Bohus centrum.

– Vår ambition att centru-
met ska ha en betoning mot 
företag inom hälsa, fritid, 
kropp och själ ligger fast. Vi 
gläds åt att vårdcentralen, 
tandläkare och sjukgymnasti-
ken har ansökt om större lo-
kaler. Det är något vi kommer 
att försöka tillgodose dem 
med. För övrigt går Netto 
bra, medan andra hyresgäster 
har det tuffare. Jag vet att ni 
vill se fler butiker, men det 
kommer nog aldrig att bli 
verklighet. Bohus ligger för 
nära Göteborg och Kungälv. 
Det går inte att konkurrera 
med utbudet i närområdet, sa 
Lars-Ove Hellman.

Han berättade också att 
styrelsen i Alebyggen tagit 
beslut om att ta fram en lång-
siktig strategi för Bohus cen-
trum. Ska det rivas? Går det 
att bygga på? Bostäder?

– Vi kommer att anlita 
konsulter för att få idéer ut-
ifrån och nya perspektiv. Vi 
pratar om ett 10-20 årsper-
spektiv, menade Hellman.

Som vanligt kom det frå-
gor om underhållet och sva-
ret var det vanliga.

– Vi underhåller, reno-
verar och reparerar efter de 
resurser som husets hyresin-
täkter medger.

Trots satsningarna på 
fritidsaktiviteterna i Bohus 
finns det en oro för var fot-
bollsintresserade ungdomar 
ska ta vägen.

– För att ge friidrotten 
önskvärt utrymme har vi 
lämnat Jennlund, vilket var 
en logisk följd när Bohus IF 
och Surte IS inledde sitt sam-

arbete på ungdomssidan. Nu 
är problemet att det pratas 
om att en ny förskola ska ta 
utrymme från Surte IP och 
då undrar vi hur planerna ser 
ut för våra fotbollsintresse-
rade ungdomar, undrade en 
förälder.

Stefan Hagman kunde inte 
ärendet i detalj, men menade 
att föreningen kommer att 
kompenseras för eventuellt 
förlorade planer.

Återigen påpekades också 
att det saknas markerat över-
gångsställe vid rondellen på 
Jordfallsbron. Anledningen 
är, enligt Trafikverket, att 
hastigheten är för hög på 
bron och ett övergångsställe 
kan lura in gångtrafikanterna 
i en falsk trygghet.

Stefan Hagman (S), Kultur- och fritidsnämndens ordförande pre-
senterade storslagna planer för Jennylundsområdet.
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– Ortsborna mer intresserade av centrum och vägfrågor
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