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B9

Bowling

Kloten kan ta nya banor
Snart klar. Sven-Erik Lindstrand hjälper sonen Jim och Richard Landén att renovera hallen. 
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Osby. Smycken, lösnaglar och ölburkar. Det är exempel på vad man brukar
hitta när gamla bowlingbanor rivs upp.
I Osby fanns mest damm. På lördag är
det dags för kloten att rulla igen på nya
banor efter intensiv renovering.
Klockan 10.40 på lördag
ska allt vara klart. Då rul�lar de första kloten på de
nya banorna i Osby bowlinghall.
Just nu pågår därför febril aktivitet för att få alla bitar på plats.
– Vi jobbar tretton timmar om dagen just nu så
det är full fart, säger Richard Landén och Jim Lindstrand som driver Osby
Bowlingcenter sedan i våras.
Hundratals har följt
De 25 år gamla banorna
och maskinerna började rivas upp och plockas isär i
slutet av december. Och renoveringsarbetet har kunnat följas dag för dag via sociala medier.
– Många har aldrig sett
en bowlinghall renoveras

så vi ville visa hur det går
till. Vi har uppemot 300 följare, och vill gärna ha fler.
Nytt ljus i hallen ska sättas in i nästa vecka, UV-ljus,
vilket gör discobowlingen
till en helt annan upplevelse än vad den varit tidigare.
Osby kommun står för
kostnaden när det gäller
renoveringen av banor och
maskinskydd, en summa på
drygt 1,3 miljoner kronor.
Resten står svågrarna
för, som sedan de tog över
verksamheten ökat kundkretsen markant. Förhoppningen är att göra bowlinghallen till en samlingsplats
i byn, framförallt för ungdomar.
– Man ska inte bara komma hit för att bowla. I Osby
finns ingen annanstans att
vara efter klockan sex på
kvällen, ungdomarna häng-

Renoveringsarbetet pågår för fullt.

er i byn och vid stationen
i stället. Redan i dag kommer många hit bara för att
fika, säger Landén.
– Bowlinghallen är en social samhällstjänst. Det är
superviktigt att det finns
något för ungdomar, säger
Pelle Andersson som följer
renoveringen i hallen och
som i många år jobbat med
Osbyungdomar på olika vis.
Ungdomssektion i vår
Tankar finns på att starta
en ungdomssektion till våren för de som är nyfikna
på att börja spela bowling.
Fulla rättigheter är också
en nyhet för året, och just

mat och dryck är något som
killarna hoppas mycket på.
Platserna i restaurangdelen
har blivit fler, och till sommaren väntar en renovering av köket. Sedan i oktober serveras dagens lunch,
med i genomsnitt 15–20
portioner om dagen:
– Fullt godkänt, med tanke på att vi inte har gjort
någon marknadsföring
ännu. Men bowling är och
kommer fortsatt att vara
huvudverksamheten.
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Bengta Carlsson med kollegor jobbar för fullt med att färdigställa banorna.

