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Marcus Nyberg tränar Kalle Landar i höjdhopp en fredagskväll i Kallhälls sporthall. Men senast 2009 ska IF Triangeln få bättre träningsmöjligheter.
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Nytt hopp för friidrotten
Ombyggnaden av Bolindervallen ger IF Triangeln ﬂer träningstider.

– Ett positivt besked. Synd bara att
det har tagit så lång tid, säger Marcus Nyberg, tränare i Triangeln.
Han och klubbens ungdomar
tillbringar fredagskvällen i Kallhälls sporthall.
– Det är ingen attraktiv tid.
Många, framför allt av de äldre, är
uppbokade av skolgrejer och andra aktiviteter.
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Men Triangeln har inget val.
Man ville boka två träningstider
i veckan, men ﬁck bara en – på fredagar – av kommunen.
Marcus Nyberg är luttrad. Sedan
Bolinderhallen, då en hall med allvädersbanor och plats för längd-,
höjd-, stavhopp och kulstötning,
förföll i slutet av 1980-talet har
det saknats vettiga träningsmöjligheter inomhus.
Triangeln har hållit till i små
skolgympasalar eller hyrt in sig
i andra kommuner.
Lika illa är det under utomhussäsongen. Bolindervallen började
förfalla i slutet av 1980-talet. Kolstybben är inte underhållen och
den togs bort helt på ena långsidan
när fotbollsplanen breddades.
– Bolindervallen är ett skämt.
Den var modern när den byggdes.

Sedan dess har inget gjorts, förutom med fotbollsplanen, säger
Marcus Nyberg.
I stället hyr Triangeln in sig på
Kungsängens IP, men det är långt
att åka för de yngsta. I Järfälla
ﬁnns ingenting. Marcus Nyberg
beskriver kommunen som ”ett
ökenland” för friidrott.
Triangelns fotboll och bandy är
nerlagda. Marcus Nyberg hoppas
att friidrotten ska överleva.
– Nu bygger det på att vi är ett
antal eldsjälar. Men vi måste ofta
tacka nej till barn eftersom vi inte
kan ta emot dem med de träningsförhållanden vi har.
Enligt Bo Majling, programchef
på kultur- och fritidsförvaltningen, kan den nya anläggningen stå
klar redan nästa höst eller åtminstone till säsongen 2009.
Järfälla är en av endast tre

◗ Tre sektoner kvar
◗ IF Triangeln bildades 1926 av
fotbollsintresserade arbetare på
Bolinderverken i Kallhäll.
◗ Så småningom tillkom ﬂera
andra idrotter, men ﬂera av
sektionerna (fotboll och bandy)
är nu nerlagda.
◗ I dag återstår tre sektioner;
friidrott, tennis och varpa.

kommuner i hela länet utan allvädersbanor. Men nu ska det bli
ändring.
Bolindervallen får fyra banor
runt ett 360-metersvarv och sex
banor på en raka för 110 meter
häck och andra sprintdistanser.
Dessutom möjligheter till längd-

hopp, höjdhopp, stavhopp, spjut,
kula och diskus.
Utesäsongen ser alltså ut ljusna. Med inomhussäsongen är det
värre.
– Åh fan, säger Bo Majling när
han får höra att fredagskvällar är
den enda tid Triangeln har.
– Järfälla fritidscenter sköter
det där och de prioriterar inomhussporter. Innebandyn har ju exploderat.
Någon lösning ser han inte just
nu.
– Bolinderhallen avvecklades
för att den var för dyr för kommunen. Så här i efterhand kan man se
att det kanske var en tabbe.
● Tomas Stark
tomas.stark@mitti.se
tel 550 551 24

Kungsängens SK:s ﬁna svit håller i sig

Motionscentralen blir kvar i Ängsjö

HANDBOLL Efter ett knappt nederlag i premiären har Kungsängens SK:s
herrar radat upp sex raka utan förlust och klättrat upp till andra plats bakom serieledande Skogås i division 3 östsvenska norra. Andraplatsen innebär
kval till division 2. Nu väntar två tuffa matcher mot topplagen Åkersberga
borta på lördag, den 1 december, och mot SIF hemma den 8 december.
Seriekonkurrenten Jakobsberg ligger i mitten av tabellen efter tre segrar
och fyra förluster på de sju första matcherna. Härnäst möter de Fjärdhundra borta på söndag.

MOTION Motionscentralen på Ängsjö friluftsgård avvecklas inte. Det
beslutade kommunfullmäktige i förra veckan. Förslaget att stänga
den kom från kultur- och fritidsförvaltningen som på så sätt ville spara
550 000 kronor.
Motionscentralen har cirka 12 000 besökare om året och både föreningar
och privatpersoner reagerade kraftigt mot förslaget som skulle innebära
att möjligheten att duscha efter löprundan försvann. Och fullmäktige
valde alltså att skrota förslaget i stället för motionscentralen.

UB

Järfällas enda friidrottsklubb, IF Triangeln, kämpar i motvind. Träningsmöjligheterna är få på
vintern och obeﬁntliga
på sommaren.
Men nu är det klart att
Bolindervallen byggs om.

