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Grönt ljus för näridrottsplats
– Invigning i Skepplanda till våren
SKEPPLANDA. Först
Nödinge och sedan
Älvängen.
Nu är det Skepplandas
tur att berikas med en
näridrottsplats, på området mellan simhallen
och Alboskolan.
Invigning beräknas
ske någon gång i aprilmaj nästa år.
Nödinge var först ut 2013
och året därpå färdigställdes
nästa näridrottsplats i kommunen, då i Älvängen. Den
tredje i ordningen placeras i
Skepplanda.
– Anledningen att det har
dragit ut på tiden är att vi
var tvungna att ta hänsyn till
Utbildningsnämnden
och
deras framtidstankar kring
Alboskolan. Nu har vi emellertid fått grönt ljus från alla
håll vilket innebär att bygget
kan ta sin början efter nyår.
Till våren ska det vara klart
för invigning, säger Anders
Rollings (S), ledamot i Kultur- och frtidsnämnden.
Klas Arvidsson, som arbetar med förenings- och
anläggningsfrågor i Ale
kommun, vet näridrottsplat-

sens betydelse i samhället.
– Vi kan se i Nödinge och
Älvängen där näridrottsplatserna numera utgör samlingsplatser för folk i alla åldrar. Det har blivit en enorm
succé. Det handlar om att
placera näridrottsplatserna
strategiskt rätt där mycket
folk rör sig, säger Arvidsson.
– Näridrottsplatserna inbjuder till spontana möten
och spontan idrott. Det är
precis så vill att det ska vara,
inﬂikar Anders Rollings.
Forsvallens
idrottsplats
diskuterades också som en
alternativ plats, men till slut
föll valet på norra delen av
Albotorget mellan simhallen
och skolan.
– Närheten till Alboskolan väger tungt. Det innebär att eleverna kan nyttja
näridrottsplatsen på raster
och så vidare, säger Anders
Rollings.
Ingen näridrottsplats är
den andra lik utan de utformas tillsammans med föreningslivet och ungdomarna på
respektive ort.
– Här har vi haft en dialog
med Skepplandaföreningen
och Skepplanda BTK. Vi

Anders Rollings, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med Klas Arvidsson, ansvarig för förenings- och anläggningsfrågor i Ale kommun.

bjöd dessutom in ett 25-tal
ungdomar, som ofta rör sig
i detta område, och förhörde
oss om deras önskemål. Delaktighet är a och o, betonar
Klas Arvidsson.
Ytan kommer att förses
med konstgräs och inkludera
såväl fotbollsmål som basketkorgar.
– Det som blir unikt för
den här näridrottsplatsen är
att vi ska valla in den, så att
det går att åka skridskor på
vintern. Det blir häftigt, säger Klas Arvidsson.

Noterbart i övrigt är att
området, på ungdomarnas
vädjan, kommer att lysas
upp. På gräsytan där det tidigare låg en minigolfbana ska
det placeras ut bänkar.
– Vi binder ihop näridrottsplatsen med det nyligen upprustade elljusspåret
och tennisbanan som ideella
krafter väckt nytt liv i, säger
Anders Rollings.
1,3 miljoner kronor är avsatt för projektet.
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