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En upprustning av Viskavallen i Kinna skulle bli kostsam för kommunen. Enligt en förstudie skulle notan landa på 27,5 miljoner kronor. Foto: Joel engblom

Upprustning av Viskavallen kan bli kostsam
Kinna IF har länge önskat 
en upprustning av anlägg-
ningen Viskavallen.
Nu har kostnaderna utretts 
- och notan stannar på 
27,5 miljoner kronor.

Kinna. Kinna IF har tillsam-
mans med teknik- och  
serviceförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvalt-
ningen gjort en förstudie 
kring en eventuell upprust-
ning av Viskavallen i Kinna. 

Studien visar att behoven 
är stora för föreningen, som 
har över 500 barn- och ung-

domar i spel. Fler – och 
större – omklädningsrum 
står på önskelistan, likväl 
som staket och belysning.

– Belysningen vid planen 
är från 60-talet, och staketet 
runt om planen är bara en 
meter högt. Vi förlorar 
många bollar när de skjuts 
över staketet, säger Åke 
Svedberg, ledamot i styrel-
sen och en av Kinna IF:s 
representanter i utred-
ningen.

Svedberg menar att fören-
ingen legat på kommunen i 
flera år i hopp om att få till 

stånd en renovering av den 
kommunägda anlägg-
ningen.

– Nu ser det äntligen ut att 
kunna hända saker, så det 
känns hoppfullt, säger han.

Kultur och fritidsnämnden 
informerades om förstudien 
vid sitt senaste samman-
träde. Men inget beslut är att 
vänta i närtid.

– Vi har inte börjat jobba 
med frågan i nämnden. Det 
kan möjligtvis komma upp i 
april-maj när vi börjar jobba 
med budgeten inför nästa år. 

Men vi får se vad klubben vill 
prioritera, säger Thord Har-
rysson (S), vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden.

– Det finns stora behov att 
tillmötesgå, och vi har inte 
de pengarna i dagsläget. 
Men om man politiskt tän-
ker sig att skapa ett idrottsk-
luster kring Campus Mark, 
så ligger ansvaret även på 
kommunfullmäktige, säger 
Lo Göthberg Larsson (MP), 
ordförande i nämnden.
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% Fakta

Önskelista

Fler omklädningsrum, nytt 
underlag på fotbollspla-
nen, nya löparbanor/bort-
tagning, underhåll av 
gamla entrén, nya strål-
kastare, flytt av matchur, 
nytt staket runt planen, 
restaurering av läktare, 
nya sittytor vid sidan av 
läktaren, ombyggnation av 
klubbhuset, upprustning 
av klubbhusets toaletter.

Bjuder in 
till tonsatt 
textläsning
Tvåorna på Marks gym-
nasieskola har sedan i 
höstas deltagit i en regi-
onal skrivartävling. Nu 
har några av texterna 
tonsatts och ikväll kan 
hugade uppleva alstren 
live på Kunskapens hus.

SKene. Tävlingen ”Jag 
skriver dina ord” lansera-
des i samband med 
Forum för poesi och pro-
sas tioårsjubileum. Tan-
ken är att inspirera gym-
nasieelever runt om i Väs-
tra Götalands regionen 
till läsning och skrivande. 
Marks gymnasieskola 
nappade på erbjudandet 
och fick under hösten 
besök av författaren Sara 
Beischer.

– Uppemot 30 skolor är 
med i tävlingen, där elev-
erna fått skriva en valfri 
text utifrån en dikt eller 
låttext. I maj tillkännages 
vinnarna, där första pris 
bland annat är en publi-
cering i tidskriften Pon-
ton, säger Thomas Skuja, 
projektledare på Forum 
för poesi och prosa. 

Tävlingen har gett 
ringar på vattnet i Mark, 
esteterna i årskurs två 
har filat på sina bidrag 
och tonsatt dem. Ikväll 
klockan 19 framförs 
alstren i Assbergssalen.

– Vi kände att det vore 
roligt visa upp elevernas 
fantastiska arbete, vi har 
utgått från deras dikter 
med musik och bild som 
komplement, för att för-
stärka budskapet, säger 
Frida Blank, lärare på 
estetiska programmet.
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5,5
pROceNT. Det var 
andelen företag-
samma kvinnor i 
Mark under 2014, 
sett till kommunens 
befolkning. Det 
visar en rapport från 
Svenskt Näringsliv, 
där man undersökt 
antalet personer 
som har F-skatt-
sedel eller som är 
delägare, vd eller 
styrelsemedlem i ett 
aktivt aktiebolag. 
Totalt antal företag-
samma personer, 
mellan 16-74 år, i 
kommunen var 3197 
under fjolåret. 

marK. Det var strax efter 
midnatt i går som flera 
okända personer bröt sig in i 
en villa utanför Björketorp. 
Där misshandlades de 
boende, ett par i 40-årsål-
dern, innan de bands fast.

– Framförallt var det man-
nen som fick ta emot slag 
och hugg med ett tillhygge. 
Därefter stannade gärnings-

männen kvar i flera timmar 
och kunde söka igenom 
bostaden i lugn och ro, säger 
Jan Johansson, utrednings-
befäl vid Boråspolisen.

Först vid 06.30- tiden 
kunde paret larma polisen, 
sedan de lyckats komma loss 
och gå över till en grannfas-
tighet. Paret fick senare söka 
sjukvård för sina skador 

men kunde höras av polisen 
under dagen.

– Skadorna var inte så all-
varliga men de är naturligtvis 
skärrade och chockade. Vi 
rubricerar det här som grovt 
rån med tanke på att det har 
varit så hänsynslöst, att man 
huggit målsägande och stan-
nat kvar så länge i bostaden, 
säger Jan Johansson.

Polisen har genomfört en 
teknisk undersökning vid 
platsen och har säkrat vissa 
spår. Det som saknas från 
bostaden är två motorcyk-
lar, elektronik samt en min-
dre summa kontanter.  

– De har använt en lastbil 
eller bil med släp för att 
frakta iväg motorcyklarna så 

om någon har iakttagit något 
liknande fordon under nat-
ten i Björketorp får de gärna 
höra av sig. Alla iakttagelser 
är välkomna, säger Jan 
Johansson.

Vid 17-tiden i går hade 
ingen misstänkt person gri-
pits. BT har varit i kontakt 
med paret som inte vill 
lämna några kommentarer 
kring händelsen. 
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●● Under tisdagsnatten blev ett par i Björketorp misshandlade, 
fastbundna och rånade i sitt hem i Björketorp av okända gärnings-
män. Rånarnas byte blev två motorcyklar och kontanter.

Motorcyklar byte när 
par rånades i sitt hem


