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BORÅS TIDNING torsdagEN DEN 29 april 2010

borås

Redigerad och färdigställd av Anton Hedberg

Rångedala bygger
hallen tillsammans
Maskinerna är på plats.
För en dryg vecka sedan drog arbetet med
Rångedalahallen igång
på riktigt.
Nu behövs mer arbetskraft.
Rångedala. Planerna på en

idrottshall i Rångedala har
funnits sedan 2004. BT var
med i somras när idén presenterades för invånarna i
Rångedala – då var det fortfarande en grön sommaräng nedanför skolan. Men i
måndags förra veckan kom
de första maskinerna för att
schakta bort jord. Drömmen
om en hall börjar bli verklighet.
– Det känns gött, nu är det
skarpt läge, säger Bengt Axelsson som varit med och
planerat bygget i nästan två
år tillsammans med vännerna i projektgruppen: P-O
Fernfelt, Ove Jagendal, Roger Rångemyr och Björn
Samuelsson.

15 miljoner
Bygget beräknas kosta 15
miljoner. För att finansiera det hoppas projektgruppen på frivilliga insatser från
Rångedalaborna. Och att de
vill bli delägare i projektet.

– Ikväll ska vi försöka skrapa ihop arbetare och sälja aktier, sa P-O Fernfelt när
han öppnade Rångedalahallen AB:s andra informationsmöte i går.
Runt ett 40-tal Rångedalabor hade samlats i Bygdegården för att ta del av byggplanerna.
– Grunden ska vara klar i
juni och innan semestern
börjar ska stommen resas.
Sedan i augusti är det ideellt
arbete som gäller, fortsatte
P-O Fernfelt.
Kanske ett gym
Idrottsplanen beräknas bli
20 gånger 40 meter stor.
Där ska spelas både fotboll,
innebandy, badminton och
andra sporter som Rångedalaborna är intresserade av. I hallen kommer också byggas ett café och över
det finns en 150 kvadratmeter stor yta som ännu inte är
planerad.
– Kanske blir det ett gym,
det är upp till oss själva att
bestämma, sa P-O Fernfelt
innan mötesdeltagarna fick
skriva in sig i olika arbetsgrupper. µ
Magdalena Högberg
magdalena.hogberg@bt.se
033 – 700 07 20

Björn Samuelsson och Roger Rångemyr står framför hallbygget som just satt igång.

FOTO Anders Robertsson
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» Drömmen om Rångedalahallen

Hälsopris
kan gå
till Borås
Borås är en av tre kom
muner som blivit nomi
nerade till Årets folk
hälsokommun 2009. De
två konkurrenterna om
titeln är Botkyrka och
Helsingborg.

µ Drömmen föddes 2004 i Föräldraföreningen.
µ 2008 började projektgruppen arbeta på allvar med finansiering och ritningar.
µ Den 18 mars 2010 beviljade kommunen ett anläggningslån på 5,3 miljoner och kommunal borgen
på 5,5 miljoner.
µ Måndagen den 19 april 2010 kom de första maskinerna som nu förbereder marken.
µ I juni läggs grunden och därefter reses stommen av Ulricehamns betong AB.
µ Sedan börjar de ideella krafterna att arbeta och hallen är förhoppningsvis klar hösten 2011. Förskolan som byggs intill hallen beräknas vara färdig ett halvår tidigare.

Bengt Axelsson, Roger Rångemyr, PO Fernfelt och Björn Samuelsson på platsen där idrottshallen ska byggas. Redan
i höst ska arbetet dra i gång om allt går enligt planerna.

Ny idrottshall
inom räckhåll
Om allt går som det är
tänkt kan Rångedala ha
en ny idrottshall nästa
sommar.
– Arbetet började
redan för tre år sedan,
säger PO Fernfelt, ord
förande i Rångedala IK.
Behovet av en
idrottshall i Rångedala har
funnits ett bra tag. Skolans
gymnastikhall är inte mer
än nio gånger tolv meter, och
blir snabbt för trång för den
som vill spela innebandy el
ler kanske fotboll.
Dessutom behöver försko
lan, som just nu håller till i pa
viljonger, nya lokaler.
Så varför inte bygga en
fastighet som innehåller
båda delarna? Så resonera
de i alla fall medlemmarna

i Rångedala IK för lite drygt
tre år sedan.
– Vi presenterade idén för
politikerna och sa att vi hade
hela samhället bakom oss, sä
ger PO, skrattar lite och fort
sätter:
– Fast det visste vi ju inte
då.
Därför passade man på att
samla in namnunderskrif
ter i samband med riksdags
valet.
– Jag tror att alla som rösta
de det året skrev under på att
de ville ha en idrottshall.
Många nyfikna
Sedan dess har PO tillsam
mans med vännerna Bengt
Axelsson, Roger Rångemyr
och Björn Samuelsson arbe
tat för att förverkliga projek
tet. I går hade de kommit så
pass långt att man vågade sig

på att presentera ett upplägg
för övriga invånare i Rånge
dala.
– Många har ju varit väldigt
nyfikna och frågat mycket,
säger PO.
Omkring 50 personer hade
dykt upp på mötet i bygde
gården för att få reda på hur
arbetet med hallen fortlö
per.
Kommunen har hjälpt till
med projekteringen, så nu

Här skall nya idrottshallen ligga.
Kyrka
Skola

R40

är resten upp till Rångedala
IK att lösa. Det handlar alltså
om ideellt arbete, söka spon
sorer och bidrag.
– Ungefär som hallen i
Borgstena, men vi tänker
lägga ner lite färre arbets
timmar, förklarar PO.
Kan börja till hösten
Om allt går enligt planen
kommer Ulricehamns be
tong AB och reser stommen

Så ska bygget finansieras
Så här planerar Rångedala IK att finansiera bygget av den
nya idrottshallen:
Anläggningsbidrag: 6 000 000 kr
Allmänna arvsfonden: 2 300 000 kr
Försäljning av aktier: 1 000 000 kr
Eget kapital (lån): 5 545 000
Summa: 14 845 000
Dessutom räknar man med att föreningsmedlemmarna (och
andra) ställer upp med 5 000 ideella arbetstimmar. µ
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redan till hösten. Under vin
tern kommer sedan Rånge
dalaborna att arbeta med
att färdigställa byggnaden.
Man börjar med förskolan,
eftersom den kommer att ge
störst intäkter då den hyrs
ut till kommunen. Tanken
är också att kommunen hyr
själva idrottshallen under
dagtid, och att man under
kvällstid kan hyra ut den till
andra aktörer.
– Det mesta är redan klart.
Vi har pratat med banken,
kommunen är positiv och
vi har fått bygglov. Om allt
går som det är tänkt kom
mer hallen att vara klar re
dan till nästa sommar, säger
PO hoppfullt. µ
Patrik Englund
patrik.englund@bt.se
033-700 07 73

– Vi bedriver ett bra,
strategiskt och långsiktigt
folkhälsoarbete, säger Susan
ne Carlsson, folkhälsosam
ordnare i Borås, som tror att
kommunen har goda chan
ser att vinna utmärkelsen.
För att få vara med och täv
la om titeln krävs först och
främst att kommunen upp
fyller 20 olika kriterier. Bland
annat ska kommunen ha tyd
liga mål för jämlikhet och
jämställdhet och involvera
den ideella sektorn samt nä
ringslivet i folkhälsoarbetet.
Sammanlagt anmälde 15
kommuner intresse. Av dessa
har alltså tre tagit sig till final
och blivit nominerade till ti
teln Årets folkhälsokommun
av Svensk förening för folk
hälsoarbete.
– I Borås arbetar vi så att vi
granskar var resurserna be
hövs och det är också där vi
sätter in våra insatser, säger
Susanne Carlsson.
Hon tror att just det är en
fördel för Borås.
– Många andra kommuner
satsar bara generellt, i stället
för att som vi satsa målinrik
tat.
Tävlingen avgörs under Al
medalsveckan på Gotland,
den 2 juli. µ
Patrik Englund
patrik.englund@bt.se
033-700 07 73

SFFF
µ Svensk förening för folk

hälsoarbete är en intresse
organisation för personer som
arbetar med folkhälsofrågor
i kommuner, landsting, orga
nisationer och företag, samt
för kommun och landstings
politiker. Föreningen har drygt
1 000 medlemmar.

Källa: SFFF

BT 17 juni 2009.
RÖDA
Nu på torsdag är det den sista
röda readagen med fantastiska
priser på alla IKEA varuhus.

Efter det går vi tillbaka till våra
ständigt låga priser.

READAGAR
KVAR.

VÄLKOMMEN TILL RÖDA READAGAR
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