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l

Vid Gunnestorps mosse fanns tidigare en gammal rink,
Torbjörnsrinken. Denna hade under flera år
vanskötts, och inte kunnat användas. Sommaren 1977
började emellertid unga föräldrar i
Grinnekulleområdet att i samverkan med
Fritidsförvaltningen rusta upp den gamla rinken.

l

Vid denna tidpunkt hade hockeyklubbarna IF
Demonerna, HK Kometerna och Hisingens VIK börjat
fundera över en ishall, som skulle placeras på
Hisingen. Föräldragruppen från Grinnekullen och
ishockeyfolket sammanfördes genom Folke Alfredsson
till ett möte i Ytterby ishall. Folke kände till ett
politiskt löfte om en ishall i Torslanda, som dock
slutligen hamnat i grannkommunen Öckerö. 1,5
miljoner kronor fanns disponibla för ishallen, som
ännu ej byggts i vår kommundel. Nu kunde planerna
bli verklighet.

Engagerade föräldrar o barn rustar upp gamla Torbjörnsrinken 1977/78

TUVE ISBANEFÖRENING

l

Den första styrelsen 1978

l

Ordförande; Christer Philipson,
Folke Alfredsson, Håkan Hemström, Ingemar Gollungberg, Berndt
Pettersson, Tore Dahlström, Stig Holmstedt,
Suppleanter; Nils Lindqvist, Torsten Olsson o Sture Smith.

l
l
l
l
l

Uppdrag:
att snabbt verka för bildandet av TUVE ISBANEFÖRENING
att ansöka om medel för byggnation och framtida drift av TUVE ISHALL

TUVE ISHALL
Så gick det till………...

l

En beskrivning om hur Tuve ishall kom till kan göras på flera
sätt. Eftersom många människor medverkade finns det
säkerligen åtskilliga uppfattningar om tillkomsten.

l

Min upplevelse om hur Tuve ishall kom till har jag beskrivit i
ett kapitel i boken GAMMALT OCH NYTT I TUVE. Boken har
getts ut 1992 av Tuve Hembygds och Fornminnesförening. I
boken kan Du som är intresserad av bakgrunden och övriga
fakta finna de mesta svaren på frågor om tillkomsten och
driften av Tuve ishall. Jag vill inte upprepa bakgrunden utan
istället peka på nödvändiga förutsättningar som uppfylldes
och resulterade i ett lyckat bygge.

De första viktiga kontakterna;
l
l

Första anteckningarna, 1978-08-24
” Nils Lindqvist meddelar att Julius Holms gymnasium kan utföra
betongarbete, vill titta på ritningar..”

l

Birgitta Jölsten, chef för avdelningskontoret för dåvarande
Länssparbanken och Sven Tilander som företrädde köpmännen vid Tuve
centrum

l

Ingmar Berggren, lärare vid Glöstorpsskolan

l

Folke Alfredsson, drivande kraft i Kungälv med personliga kontakter in i
Göteborgs kommunfullmäktige.
Lennart Forslund, Ture Nelson och Rune Wiberg viktiga personer som
boenderepresentanter.

l

”Tuvebor i samverkan med ishockeyklubbarna Demonerna. Kometerna och
Hisingens VIK bygger ishallen i Tuve. Driftstart till säsongen 1980-81.”

l

Så beskrevs projektet vid byggplatsen
och nyckelordet ” samverkan” vägledde
byggandet och senare driften av ishallen.
Redan i inledningen av projektet knöts
kontakter för att skapa de bästa och
billigaste förutsättningarna. Vi utnyttjade
det naturliga engagemang som varje
förälder känner för sina barns intresse
och sysselsättning.

l

Förtroende
En nödvändighet. Utan visat och upplevt
förtroende är det omöjligt att våga och
vilja engagera sig i ett projekt eller
verksamhet oavsett omfattning. Faktum
är att min uppfattning om politiker och
kommunala tjänstemän förändrades från
tidigare skepsis till respekt och förtroende
i samband med ishallsbygget och senare
driften av Tuve ishall.

l

l

Respekt
Visad och upplevd respekt tillsammans
med okända och kända människor resulterar i en
atmosfär av glädje och entusiasm som kan leda
hur långt som helst. Ett mycket starkt minne
växer fram och påminner om när vi satte upp
väggpanel och väggplåt. Ett gemensamt mål,
utan ekonomisk vinning för någon enskild, där
allas insatser var viktiga för helheten. Ömsesidig
glädje över vad vi amatörer åstadkommit under
ledning av skickliga yrkesmän spred en känskla
av vällust som ledde vidare till uppskattning och
respekt för varandra i vår ”fritidssyssla.” Den
känslan är enorm och oerhört värdefull för
framtiden.
Tillit
Visat förtroende och respekt leder
naturligt fram till en känsla av tillit. Då vågar och
kan man i ansvarig ställning fatta de rätta
besluten som krävs för att arbetet skall fortgå.
Politiska beslut tar tid, men det pågående arbetet
måste betalas. Då gäller det att man kan lita på
tidigare givna ”löften”.

Tidiga bidragsgivare;
l

Stiftelsen Göteborgs stads barnhus, Götabanken

30.000

l

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Handelsbanken

10.000

l

Länssparbanken

1.000

l

Lions

1.000

l

Trygg-Hansa

1.000

l

GAKO

4.000

l

Boende på Grinnekullegatan, insamling genom Siv Freij
Boende i övriga Tuve
Skandia, premiebefrielse

4.000
6.500

l
l

l

57.500

Så mycket kostade; SEK
l
l

Markarbetet
Hallbyggnad, Tak o väggar

800.000
1.000.000

l

Kylanläggning, Gramkyl
Sarg, matchur o ljud anläggn
Inredning

l

Byggnadslov och va anslutning 156.000

l
l

330.000
125.000
350.000

Eget arbete
l
l
l
l
l
l
l

Projektering
Uppsättning av väggplåt o panel
Isolering
Målning av tak o väggbalkar
Utläggning av 20 km plastslang /kyla/
Inredning av omklädningsrum
Isolering o golvläggning plan 2.

Finansiering SEK
l
l
l

Kommunalt stöd, räntefritt 20 årigt
Föreningens lån
Insamlingar – bidrag

amorterings lån

2.000.000
500.000
122.000

l

Så här uppfattar
sonen
engagemanget för
ishallsbygget.
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Tuve ishall som förebild
l Studiebesök

resulterade i ytterligare
ishallsbyggen i Landvetter och i
Rönnäng.

l Tuve

Bygg AB startade med Tuve ishall
som referensobjekt nr 1.

