
Motion till Borås bouleallians (BBA) 2019-02-04 
 

Förändringar av banorna i Borås boulehall 
 
Bakgrund 
Banornas beskaffenhet i Borås boulehall har i många år vart en fråga som väckt känslor och 
vart anledning till diskussion. Genom åren har studieresor till andra hallar genomförts, med 
målet att se hur andra hallar ser på frågan. Till syvende och sist har man inte landat i annat 
beslut än att det ska se ut som det alltid har gjort och därmed har banorna i hallen anpassats 
minimalt. Det enda som egentligen hänt är att man lagt på mer grus när det gamla har 
krossats sönder. 
Som argument för dagens bankvallitet har förts att det är så här den stora majoriteten äldre 
vill ha det, ett förlåtande och snällt underlag som bjuder in till ett långsamt och sävligt spel 
utan inslag av utmaning och överraskning. Det har blivit kutym i Borås att en boulebana inte 
ska vara utslagsgivande och inte inverka menligt på spelet. 
Det ser helt annorlunda ut i flera andra hallar i boulesverige. Exempel att titta på och som i 
mångt och mycket används av äldre spelare i lika stor utsträckning som Borås boulehall, är 
Halmstad, Falkenberg och Varberg, där underlaget är mer utmanande och inte på något sätt 
förstört upplevelsen för de som spelar. 
 
Motivering 
Problemet med dagens underlag i Borås boulehall är flera. 

• Spelet gynnar inte den som vill utveckla sitt boulespelande och är i dagsläget inte 
lämpligt som tävlingsanläggning för tävlingar på nationell och internationell nivå där 
banunderlaget är en viktig faktor för spelet. 

• Mängden grus gör att bevattningen blir ett problem, då ytlagret suger upp all vätska 
och banorna torkar ut efter bara några få timmar. 

• Mängden grus drar upp damma i luften som gör att hallen stundom blir besvärande att 
vistas i, speciellt för den som är känslig för dammiga miljöer. 

 
Bedömning 
Allt lösgrus i hallen bör tas bort och bytas ut mot annat av mer tåligt material. Dessutom bör 
mängden begränsas till ett minimum så att underlaget blir hårt och mer lättskött. 
 
Förslag till beslut, yrkande 
Vi föreslår årsmötet att uppdra Borås bouleallians styrelse att: 

• Planera och genomföra arbetet med att ta bort det befintliga gruset och ersätta det 
med nytt och betydligt tunnare lager. Detta arbete ska ske så att det är färdigt till att 
bokningarna för hösten 2019 drar igång. 

• Rikta stärkande insatser mot de grupper som idag har bokningar och som inte tillhör 
BBA:s medlemsföreningar, för att på så sätt möta eventuellt missnöje och oro. 

• Ta fram riktlinjer på vilka förväntningar den som bokat banor kan ha på banornas 
beskaffenhet. 
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Herman Thorell Club boule la Pomme de Pin 

 
 



 


