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Skriv ut och sätt upp på anslagstavlan

Bygg din egen
drömbana!
Är det ont om bra boulebanor där du bor? Varför inte bygga din egen bana? Det behöver
inte ta mer än ett par veckor från det att beslutet är fattat tills första matchen är avgjord.
Och ju mer du och dina medspelare gör själva, desto lägre blir kostnaden.
Text: Christina Ullrich Foto: Jan-Erik Larsson

Äntligen får Svenska Bouleförbundets generalsekreterare en boulebana på hemmaplan. Följ honom och hans bostadsrättsförening
Toppsockret när de anlägger sin bana. Men här har de visst stött på ett oönskat problem...

Antalet boulespelare ökar, inte minst bland seniorerna
och på mindre orter. Men än hänger inte banbyggena med.
Därför är det klokt att själv bygga en egen bana där du
bor. Kanske i idrottsföreningens, bostadsrättsföreningens,
pensionärsföreningens eller villakvarterets regi. Eller varför
inte be kommunen upplåta mark eller till och med anlägga
några banor?
Alla underlag fungerar
Hur ser det ut där du bor? Har du gräs, grus, asfalt eller
kullersten? Inga problem. Alla underlag kan förvandlas till
en högklassig boulebana fylld av utmaningar. Se bara till att
du är ordentligt påläst i förväg, så blir det enkelt att planera
och genomföra bygget. Och ta emot alla råd du kan få.
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Storleken har betydelse
Förbundskapten Kent Olsson får ofta förfrågningar om
banbygge. Han råder alla att bygga en tillräckligt stor bana
direkt:
– Mycket av spelet bygger på att det är gott om utrymme,
förklarar han. – Om banan är tolv meter lång spelar man
hela tiden från och till samma plats. En femtonmeters bana
ger betydligt mer variation, eftersom man spelar på hela
banan.
Men det är inte bara längden, utan även bredden som är
värd en stunds eftertanke, enligt Kent. En smal bana med
plats för en eller två matcher samtidigt blir snabbt för liten.
Öka gärna bredden, så fler spelare ryms samtidigt.
Björn Knösch är en van banbyggare som gärna ger råd
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till sargen är mycket vunnet. Glöm inte bort att fråga träd
gårdsanläggningsfirmor, speciellt om du planerar att även
göra snyggt omkring själva banan.
För att sänka kostnaderna ytterligare kan du kontrollera
om det finns andra i grannskapet som planerar ett
banbygge. Eller varför inte övertyga fler om fördelarna med
att ha en egen boulebana? Då kan ni gå ihop om inköpen
och spara åtskilliga tusenlappar.

Mitt i bostadsområdet, på en plats de boende kallar Träffen, ska
bostadsrättsföreningen Toppsockrets boulebana ligga.

såväl före som när man står med spaden i hand. Frågan om
vad det kommer att kosta är vanlig. Och svaret är att det
beror på vilken insats du själv är beredd att göra:
– Om man låter andra göra jobbet slutar notan i regel på
40-70.000 kronor, men om föreningen gör det mesta själva
kommer de kanske undan med 15-25.000, berättar han och
fortsätter: – De stora kostnaderna är leveranserna och
grävmaskinen, bara transporterna kostar upp till sextusen
kronor. De som bor i bostadsrättsförening kan ofta spara
pengar genom att låna maskiner av sin förvaltare.
Hur lång tid det tar är också en vanlig fråga. Björns
erfarenhet är, att om minst fyra personer hjälps åt med
anläggandet kan det gå på två dagar att iordningställa en
boulebana, men han rekommenderar att fler deltar i arbetet,
eftersom det är ganska slitsamt.
Kontakta flera leverantörer
Bortsett från att transporten kan skilja på flera tusen
kronor bör du också ta reda på vilken erfarenhet
leverantören har av boulebanebygge. Björn Knösch berättar,
att vissa påstår sig kunna schakta, men bara skapat
merarbete. Hittar du ett företag som både kan leverera
material och markvibrator och även transportera materialet

Bostadsrättsföreningens förvaltare ordnade med schaktmaskin vid
banbygget.
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Undvik fallgroparna
Mycket kan gå snett vid ett banbygge. Därför är det viktigt att inte ha för bråttom. Enligt Björn Knösch är det
vanligaste felet att man inte vattnar och vibrerar stenmjölsskiktet tillräckligt många gånger. Här duger inte en
rullvält, utan en markvibrator på minst 120 kilo behövs.
Vattnet måste tryckas ner ordentligt så att stenmjölet
fixeras. Minst tio gånger bör proceduren upprepas för att du

Projektledaren Leif Rahm (mitten) inspekterar arbetet med
bostadsrättsföreningens ordförande Thomas Bäcklin med fru.

ska vara på den säkra sidan. En bana på fyra gånger femton
meter tar åtminstone en kvart att vibrera per omgång. Idealväder är gråmulet, då torkar inte toppskiktet ut för fort.
Och glöm inte att ta på hörselkåporna!
Gör banan tillräckligt svår
Kent Olssons råd för dem som vill ha en bana med
utmaningar är också värda att tänka på. Ett vanligt fel
är att tippa på ett för tjockt lager grus. Då får man en
lättspelad och förlåtande bana som lätt blir tråkig:
– För att kunna lära sig teknik och att utnyttja tekniken
på rätt sätt är det viktigt att banan har ett tunt gruslager.
Det ska vara ett hårt och välpackat underlag, gärna
stenhårt, och sedan sprider man ut grus av storleken 2-6
millimeter för hand. Grustjockleken ska maximalt vara en
och en halv gånger grusets maxstorlek. Vill man göra banan
lite svårare slänger man ut en näve 15-20-millimeterssten
ovanpå, förklarar han. Kent ser också gärna att banan
lutar något eller är ojämn, eftersom det bara gör den mera
spännande.
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Owe Wiklund är en rutinerad boulespelare, som sedan
några år tillbaka driver en fritidsby i Dalarna. Med gästande
nybörjare i tankarna resonerade han på ett annat sätt:
– Det första jag gjorde när jag köpt anläggningen var
att bygga en boulebana, säger han. – På den vackraste
platsen fanns det då en bilparkering. Där byggde jag en
femton gånger tolv meter stor boulebana inramad med
telefonstolpar. Jag ville ha en ganska lättspelad bana för
mina gäster. Banan har dessutom blivit mjukare med åren.
Den givna samlingspunkten
Med en boulebana får du inte bara en spelmöjlighet.
Banan blir automatiskt ett ställe att träffas på och umgås.
Kanske du lär känna flera av dina grannar och vidgar din
bekantskapskrets - för att inte tala om att din bouleklubb
blir större och framgångsrikare.

För norrbottningen Kent Olsson är boule inte bara en
idrott. Den skapar en social samvaro som behövs alltmer
idag, menar han.
– På många avfolkningsorter är det numera boule som
håller ihop befolkningen. Idag samlas man kring boulebanan
på samma sätt som man förr gjorde kring fotbollsplanen och
det tycker jag är mycket viktigt, förklarar han.
Berätta om ditt banbygge!
Har du nyligen byggt en egen boulebana eller kommer
du snart att sätta spaden i jorden? Hör av dig till
redaktionen@svenskboule.se med bilder och kommentarer,
så kanske dina upplevelser kommer med i nästa reportage
från banbyggets värld! Hur det går för generalsekreterarens
banbygge ska vi också avslöja. Till exempel hur det gick när
berget upptäcktes mitt i den blivande banan.

Skikten
Sist

Toppskikt
Sprid ut grus för hand
----------------------------------------------------------		
Härdning
Vattna och vibrera upprepade gånger
		
---------------------------------------------------------		
Inramning
Virke eller kantsten
		
----------------------------------------------------------		
Stenmjöl
20 - 30 cm stenmjöl
		
----------------------------------------------------------		
Isolering
Täck med fiberduk
		
---------------------------------------------------------------		
Utplaning
Vibrera plant
		
--------------------------------------------------------------		
Dränering
Lägg på 20 cm makadam eller kross
		
--------------------------------------------------------------Först Schaktning
Gräv/schakta bort 30-40 cm

Virke eller kantsten

20 - 30 cm stenmjöl

Fiberduk

20 cm makadam
eller kross

Gräv/schakta bort 30-40 cm
Exempel på de olika lager
och moment som behövs för att
anlägga en boulebana på gräsmatta.

Anläggningskommittén hjälper dig gärna
Allt du behöver veta för att starta upp ditt banbygge finns på www.svenskboule.se, klicka på Anläggning och därefter på Anlägga, så får
du handfasta råd om allt från planering och inköp till genomförande. Ring anläggningskommitténs representanter om du vill veta mer eller
stöter på problem: Björn Knösch: 073-923 45 24, Kent Olsson: 070-643 31 00 eller Göran Flyxe: 070-755 10 84.
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