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Skriv ut och sätt upp på anslagstavlan

Drömmen som blev
verklig i Varberg
Hans dröm har gått i uppfyllelse. Eller kanske rent av livsprojekt.
För Mats Peterson är den splitternya, stilfullt inredda boulehallen utan tvekan en
milstolpe i livet. För att nu inte tala om betydelsen för boulesporten i Varberg.

Boulehallen i Varberg har 16 banor på såväl 0,8-grus som ytskikt av kiselsten (8-11).

-Vilken ﬁn 25-årspresent till vår förening, säger ordföranden
i bouleklubben Kulknappen och pustar ut efter ﬂera års
oändliga diskussioner med makthavarna och därefter
praktiskt arbete med hallprojektet.
Det var Mats Peterson som introducerade boule i
Varberg. Återkommen från semester i Frankrike sommaren
1980 hade han och resesällskapet också några klot i bagaget.
-Vi visste väl inte riktigt vad man skulle göra med
dem, men vi tyckte det såg kul ut när de spelade intill vår
campingplats, berättar han.
Två år senare bildade han och några likasinnade,
däribland lärarkollegan Christer Sandberg, Varbergs
Bouleklubb Kulknappen. Ett namn som kommer sig av
den knapp som förvaras på länsmuseet i Varberg och enligt
sägnen ska ha satt punkt för Karl XII:s vådliga liv.
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Samlad styrka bakom bygge
Så här med 25 år i backspegeln kan knappast Mats
Peterson beklaga sin Frankrikeresa. Många i Varberg har
blivit inbitna boulespelare. Med Kulknappen i spetsen
har man tillsammans med 400 medlemmar i sju andra
föreningar, med boule på programmet, nu byggt sin en egen
boulehall. Som träffsäkert döpts till Boulodromen.
Efter 8 000 ideella arbetstimmar plus 4,1 miljoner
kronor var hallen mogen för invigning den 28 oktober
2006. Med jättetårta, mingel, många tal och spektakulär
invigningsmatch mellan kommunens högsta politiker och
sponsorerna.
- Det som slagit mig mest är det enorma engagemang
som ﬁnns i föreningen, en oemotståndlig kraft som gjorde
det lätt att ta tag i saken även för oss, säger Jana Nilsson,
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Politikerna och sponsorerna som gjorde hallbygget möjligt. Fr v
kommunalråden Gösta Bergenheim (m) och Jana Nilsson (s) som
snabbade på byråkratin samt bankdirektören Per Nilsson som
tillsköt en miljon kronor samt störste andelsägaren och boulespelaren Hans Jensen som satsat 41 000 kronor.

s-märkt kommunalråd i Varberg som visar sig ha spelat
boule tidigare och även har en uppsättning klot hemma.
Stor egen arbetsinsats
Det var nämligen först när ärendet hamnade på kommunalrådens bord som saker och ting började hända. Eller
som kommunalrådskollegan, Gösta Bergenheim (m),
målande beskriver:
- När vi väl började ro, rodde vi fort. Från klartecknet
i april 2006 tog själva bygget bara fyra månader. Av alliansens medlemmar har 130 bidragit med egna stora
arbetsinsatser, totalt 8 000 timmar.
- Vi satte en gräns vid inga pensionärer på taket, för
arbetsivern var stor och jag har aldrig varit med om ett
bygge tidigare där vi haft 130 kontrollanter, säger Roy
Magnusson, en av de två byggledarna. Med minsta möjliga
marginal klarade boulespelarna i Varberg sitt tak över
huvudet före höstrusket. Kontraktet med den gamla
hyrhallen var nämligen uppsagt.
Kan gå med vinst
- Dels var ju den hallen bara en tredjedel så stor och låg i ett
industriområde. Dålig miljö med mögel och annat gjorde att

Sally Martinsson ilade med snittar och cider mellan minglande
gäster på invigningen av boulehallen.
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Mats Peterson.Nu är Boulodromen i Varberg placerad i ett
vi till slut inte kunde fortsätta där, konstaterar fritidsområde. Granne med tennishall, simhall, fotbollsplan och med
gångavstånd till två större högstadieskolor.
- Det ger oss stora möjligheter att kunna dra igång
verksamhet för skolelever, boule kan också få en bättre
status som riktig idrott, menar Mats Peterson.
Trots att kostnaderna för bygget dragit iväg, hallen blev
dubbelt så dyr som beräknat, är han fylld av tillförsikt inför
framtiden.
- Om vi sett slutnotan först hade vi kanske hoppat av.
Men med tanke på hur resultatet blivit, med konferensrum
och möjligheter att ordna företagsträffar typ kick-off, är
jag övertygad om att vi kan gå med vinst, det visar vår
försiktiga kalkyl redan i dag, säger han. Att man är många
föreningar och ännu ﬂer personer om boulehallen tycker
han inte är någon nackdel.
– Belysningen med dagsljusspektrum är en av de saker jag är
allra mest nöjd med, säger Mats Peterson, ordförande i Varbergs
Bouleklubb Kulknappen och drivande bakom hallbygget.

Viktiga lärdomar om byggregler
- Snarare en möjlighet, att vi kommit så här långt beror ju
på att vi alla haft ett gemensamt mål för ögonen, och det ska
vi fortsätta med, säger han. För andra som står i begrepp
att bygga boulehall tycker Mats Peterson det är viktigt man
noga tar reda på vilka regler och krav kommun och samhälle
har. Informationen, säger han, kommer inte självmant.
Plötsligt påpekades att klubben måste brandklassa hallen,
vilket ingen tänkt på. Så kom grannen i sista stund och
protesterade mot att hallen kom för nära. Då var det bara
att ﬂytta huset. Regler för handikapphissar, toaletter och
reservutgångar är också något man med nödvändighet
måste sätta sig in i.
- Ett bra sätt är att göra studiebesök i andra hallar, det
gjorde vi och lärde oss mycket på, så kom gärna hit och titta,
säger Mats Peterson, ordförande i Kulknappen och alliansen
för den nya hallen i Varberg.

Text: Jan Söderlind. Foto: JS Media
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Intäkter:

4,1 miljoner kronor
Lån 2,65 miljoner kr, bidrag Sparbanksstiftelsen 1 miljon kr,
andelsförsäljning 330 000 kr, bidrag kommunen 50 000 kr,
samt sponsring från ﬂera företag.
350 000 kr: räntor 100 000 kr, amortering 100 000 kr,
el/värme 150 000 kr. Administration ej löst i dagsläget.
380 000 kr: Årskort 170 000 kr, café 50 000 kr,
alliansföreningars årsavgifter 40 000 kr, bokningsavgifter
50 000 kr, reklamvägg 70 000 kr

Föreningarna
Varbergs Bouleklubb Kulknappen
Bildad: 1982
Medlemmar: 80
I allians med: SPF, PRO, Derome BK, Veddige BK, Hjärt och Lungsjukas
förening, Verksveteranernas BK, Läjets BK (totalt 400 medlemmar).
Ordförande: Mats Peterson

Hallen
Mått:
Fabrikat:
Banor:
Underlag:
Belysning:
Max antal i hallen:
Faciliteter:

48 x 24,8 meter, takhöjd 8 meter
Lindab-hall
16 stycken på tre banområden
0,8-grus på ett banområde. Plus kiselsten 8/11 på en
grund av sprängsten i botten på de två andra
40 stycken z-lux lampor. Ger 600 - 800 lux.
150 personer. Med brandvakter ges dispens för ﬂera.
Café, sex toaletter, handikapphiss, personalrum, läktare

Snårig väg mot ny boulehall
2002
Diskussion om ny hall startar. Missnöje med 400 kvadratmeter hyrd hall i ett
industriområde. Bland annat problem med mögel.
2004-sommar
Erbjudande av däckﬁrman Emte i Varberg om bygge av hall för uthyrning.
2004-oktober
Förhoppningar om att hyra nybyggd hall grusas. Årshyran på 600 000 kr
klarar man inte. Beslut om att leta lämpliga lokaler samt utreda kostnader för
eget bygge.
2005-12 januari
Möte i Valens Boulehall med alla intresserade. Genomgång av kostnader och
möjlig ﬁnansiering. Lokalanskaffningsgrupp bildas.
2005-30 januari
Projektbeskrivning klar. Skiss ritad av Mats Peterson.
2005-februari
Lokalanskaffningsgruppen gör studieresa till Kungsbacka, Borås och
Falkenberg. Lärdomar sammanställs.
2005-2 mars
Stormöte där 23 föreningar kallats. Projektplan redovisas, ﬁnansiering
diskuteras. Beslut att gå vidare.
2005-10 mars
Skrivelse till Varbergs kommun med begäran om att anvisa tomtmark
samt borgen för lån och ett investeringsbidrag. Ansökan hos Varbergs
Sparbankstiftelse om bidrag.
2005-22 juni
Möte med projektgruppen. Kommunen har inte reagerat. Beslut om att jaga
på ärendet.
2006-10 oktober
Nytt möte i projektgruppen. Projektet blir dyrare än kalkylerat. Nytt brev
till kommunen med begäran om högre lån p g a hutlösa anslutningsavgifter
m m. Ytterligare brevkontakt med Sparbanksstiftelsen om den uppkomna
situationen.
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2005-20 december
Kommunstyrelsen begär in ytterligare handlingar
2005-27 december
Alliansen Varbergs Boulehall bildas formellt. Av drygt 20-talet föreningar
från början ingår nu Veddige BK, Derome BK, Hjärt- och Lungsjukas förening,
Kulknappen BK, Verksveteranernas BK, PRO och SPF.
2005-29 december
Nuvarande kontrakt med Baleno sägs upp.
2006-11 januari
Nytt möte, alliansens stadgar spikas.
2006-18 januari
Val av interimstyrelse med en representant från varje förening som två
byggledare. Beslut att gå ut till varje medlem med förfrågan om andelsköp,
arbetsinsats och tänkbar årsavgift.
2006-26 januari
Styrelsen konstitueras, Mats Peterson ordförande.
2006-8 februari
Diskussion om det kommunala krånglet. Men glädje över 135 försålda andelar
à 1 000 kr/styck
2006-14 februari
Kommunstyrelsens au har möte och kräver in mer uppgifter. Lämnas snabbt,
förhoppning om att ärendet kommer upp i nästa KS-möte.
2006-april
Ständiga diskussioner med kommun och grannar om hallens placering.
2006-3 maj
Första spadtaget inför församlad press.
2006-26 juni
Balkarna reses. Arbetsmöte. 130 medlemmar kan göra arbetsinsats.
2006-juli
Chockbesked. Marken måste sänkas 80 cm p g a kommunala krav på
byggnadens maxhöjd. Omfattande sprängningsarbeten krävs vilket kostar
ytterligare en halv miljon kronor
2006-28 oktober
8 000 arbetstimmar senare är hallen klar. Boulodromen invigs högtidligen!

