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Många satsningar går fel och lika många förhoppningar grusas. Men detta gäller inte Osby
Bowlingcenter.
När de unga entusiasterna Richard Landén och Jim Lindstrand tog över hallen möttes de snart av
problem.
Men nu är de flesta frågetecknen uträtade och en ny, toppmodern anläggning öppnas den 19 januari
2013.
Ibland blir det precis som man vill. Det konstaterar Richard Landén belåtet, knappt fyra veckor innan
Osby Bowlingcenter öppnar med sin rejält renoverade anläggning.
Betydligt dystrare var det under våren 2012. Richard Landén och kollegan Jim Lindstrand hade tagit
över bowlinghallen, men de stötte snabbt på problem.
– Bowlingförbundet och Arbetsmiljöverket godkände inte banorna och kägelresningsmaskinerna,
förklarar Richard Landén.
Det krävdes dispens för att få bedriva tävlingsspel. Och då var det bara att skynda på
renoveringsplanerna.
– Fram till i dag har det gått över förväntan. Företag, föreningar och familjer har använt hallen i
ökad utsträckning, berättar Richard Landén.
Satsningen på en egen kock och att servera dagens rätt har fungerat väl.
– Och just nu har vi fått fullständiga rättigheter att servera öl, vin och cider.
Sådant betyder mycket, när man vill göra bowlingupplevelsen större.
I dagarna ska golvet brytas upp, åtta nya banor anläggas och UV-ljus monteras i taket.
– Sedan kan vi ha disco-bowling också, konstaterar Richard Landén.
Hela satsningen blir dock inte klar förrän under sommaren 2013.
– Det stämmer. Nya möbler och 90 platser i restaurangen, ny reception, en liten bar och fler
sittplatser för gemenskap nere vid banorna är sådant vi satsar på.
En ledstjärna har också varit att göra anläggningen tillgänglig för alla. Ett funktionshinder ska inte
vara något verkligt hinder.
Dessutom ska hallen ljudisoleras för att göra spelmiljön behagligare.
Idéer för att utveckla bowlingen i kommunen saknas inte heller. Någon form av träningsverksamhet
lockar.
– Varför inte en kurs med rubriken ”bowling för alla”, säger Richard Landén.
Även om hallen nyöppnar den 19 januari väntar han och kollega Lindstrand med en större invigning
till februari månad.
– Vi har ju väldigt klart för oss för vad vi vill skapa här, säger Richard Landén.

