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Ny arena
öppnar
MULTISPORTARENA
Glenn Hysén var på plats
under VIP-invigingen av
Prioritet Serneke Arena
i Kviberg. Förutom fotbollshallen var han mest
nyfiken på att se längdskidåkningen i källaren.

I dag öppnar arenan, som
tidigare hette Göteborg Nya
Arena, för allmänheten.
Idén är att den ska fungera
”som ett köpcentrum fast för
idrott” och välkomna såväl
träningselit som motionärer.
Redan i går var det VIPinvigning under festliga
former.
Arkitekten Fredrik Hanssons skapelse välver sina
runda former mot den duvblå himlen. Fasaden är rutig
i färgskalorna orange till
brunt med ett romb-mönstrat glasparti ovanför entrén.
Dagen till ära har den röda
mattan rullats ut och specialinbjudna idrottskändisar
minglar med sponsorer. En
trappa upp i sjuvåningshuset erbjuds snittar, bubbel

Fakta: Prioritet
Serneke Arena

* Öppnar: Kl 08.00 i dag
* Är: Nordens största multisportarena

* Yta: 43 300 kvadratmeter
* Ligger: I Kviberg.
* Verksamhet: Skidanläggning, fotbollshall, två idrottshallar, gym, hotell, restaurang,
rehabklinik m.m.

och musikunderhållning.
Dessutom finns möjlighet
att pröva på allt från skidåkning till skytte.
DEN PRIVATÄGDA

arenan har
kostat 800 miljoner kronor att uppföra och idén
föddes i samtal mellan Roger
Gustafsson, ansvarig för
IFK:s ungdomsakademi och
Änglagårdsskolan, och Ola
Serneke, VD på byggkoncernen Serneke Group. Bland de
mer finklädda VIP-gästerna
sticker Roger Gustafsson ut,
där han står på konstgräset
iförd träningsoverall.
– Jag ser fram emot att
träna ungdomar här varje

Bild: ANDERS HOFGREN

NÖJDA. Roger Gustafsson (uppe till vänster) ser fram emot att träna ungdomar i nya arenan. Kvartetten nere till höger - Kennet
Andersson, Glenn Hysén, Jörgen Lennartsson och Mikael Nilsson - var imponerade av multisportanläggningen.

dag, säger han och ler.
– En arena som den här har
jag kämpat för i tjugo år. Nu
känns det nästan overkligt.
Och fantastiskt. Jag säger
som Gessle: här kommer alla
känslorna på en och samma
gång!
Han får medhåll av Glenn
Hysén som står strax intill i
fotbollshallen och spejar ut
över konstgräsplanen vars

läktare har plats för 3 000
personer.
ÄVEN KENNET Andersson och
Mikael Nilsson är nyfikna
på Kvibergs helt nybyggda
multisportarena.
Jörgen Lennartsson, Alagstränare för IFK Göteborg, gläder sig åt nya och
bättre träningsmöjligheter
för laget.

– Vi kommer att kunna
träna inomhus här december
till mars och slipper vara så
väderberoende.
I källaren är fullt av åkare
från stadens skidklubbar i
farten med att testa 1,2 kmspåret. Elitåkarna Matilda
Ekenberg, 15, från IK Stern
och Hilma Markinhuhta, 16,
från Göteborgs Skidklubb
gör tummen upp.

– Det här är ju jättebra för
oss. Nu kan vi träna mycket
mer på snö.
MARIA DOMELLÖF-WIK
031-62 41 48 maria.domellof@gp.se

Se mer på GPTV

Vi har besökt Göteborgs
nya arena och fått en rundvandring.
www.gp.se

NYHET FRÅN TOSCANA!

Gjort på torkade druvor
enligt Governometoden
Det speciella med Governometoden är att man jäser
vinet två gånger. Först på vanligt sätt, med solmogna
druvor. Sedan tillsätter man druvor som man låtit torka på vinrankan – vilket ger en hög koncentration av
socker. Detta sätter igång en andra jäsning som ger
vinet en kraftig och kryddig smak med inslag av choklad
och mogna mörka bär med en lång och balanserad

avslutning. Efter jäsningen vilar vinet på ekfat i ca ett år.
Roccamozzi är till största del gjort på den i
Toscana populära sangiovese-druvan (70%). De torkade
druvorna som används är merlot (30%).
Fråga efter Roccamozzi Governo på ditt Systembolag!

119 kr

OM DU INTE HITTAR ROCCAMOZZI
I DEN ITALIENSKA HYLLAN –
be personalen ta hem vinet åt dig!

2010 Roccamozzi Governo Collezione di Famiglia
Varunr 70675. 14% vol.
W W W. D O M A I N E W I N E S . S E

Barn som får alkohol hemma dricker
sig berusade oftare än andra barn.

