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Lars Dobo var med och startade Märklin Sprint Racing Club 1997. Att klubben träffas och tävlar i Limmared har nu blivit en tradition. Lokalerna i Folkets Hus är perfekta, eftersom bilbanan kräver
stor golvyta.

Här byggs det i långa banor
● ●I helgen huserar världens största - och enda - Märklin Sprint

Racing Club i Folkets Hus i Limmared. Tillsammans bygger de en
bana där bäste föraren koras.
Limmared. Inne i Folkets
Hus hörs mekaniska susanden från den 40 meter långa
bilbanan som täcker största
delen av golvet. På scenen
visas en resultattavla med
hjälp av en projektor. Utmed
banan står förare som noga
följer de små bilarnas
snabba färd utmed spåren
samtidigt som de justerar
farten med sina kontroller.

Medlemmar från Märklin
Sprint Racing Club har samlats för att tävla om vinsten i
Limmared Open 2015. Klubben har ungefär 200 medlemmar från stora delar av
världen, men det är 13 som
deltar i helgens tävlingar.

Lars Dobo, som är en av
klubbens grundare, hade en
bilbana när han var liten,

men det dröjde tills han tog
fram bilbanan för att visa sin
son innan intresset fick fäste
på nytt.
– De flesta som intresserar
sig för detta hade något liknande när de var små, och
nu är de vuxna med tid och
pengar att ägna sig åt det
ordentligt, säger Lars Dobo.
Att det blev just Märklin
har med känslan att göra,

konstaterar han.
– Det finns andra bilar med
orealistisk fart som hålls
kvar på banan med magneter, men detta är en helt
annan körkänsla.

Limmaredsbon Lars-Åke
Svensson instämmer. Att få
en snabb tid på banan är inte
helt enkelt – det gäller att
bromsa på rätt ställen så att

bilen inte flyger ur spåret.
– Men den största tjusningen är tävlingsmomentet, spänningen man känner
när åtta bilar står vid startlinjen, säger Lars-Åke Svensson med ett leende.
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% Fakta
Märklin Sprint
Racing
Totalt körs 16 klasser i
Limmared Open, indelade
efter olika biltyper. Varje
klass har åtta deltagare,
eftersom banan har åtta
spår. I varje klass körs
banan åtta gånger, så att
ingen förare ska få fördel
av banan. Därefter räknas
det totala resultatet i alla
klasser ihop.

Energismart timmerhus invigt
Nu är det färdigbyggt. I går
invigdes naturbruksgymnasiets timmerhus som
ska vara självförsörjande
på energi.
Svenljunga. I går klipptes
bandet till naturbruksgymnasiets
energiautonoma
timmerhus. Projektet startade 2011 och efter fyra år är
det nu färdigbyggt.
– Det är jätteroligt. Det är
himla spännande att det har
kommit så här långt, säger

projektledare
Ingemar
Hedin.
Energin till huset fås
genom ett vindkraftverk, en
pelletspanna och solpaneler
på taket.
– Vi har en reservgenerator med gasol, men tanken
är att vi ska producera all el
som vi gör åt, säger Ingemar
Hedin.
Idén att bygga ett hus kom
från början av att man ville
ha en undervisningslokal i
närheten av skolans vilthägn

som inte ligger i anslutning
till de vanliga lokalerna. Men
huset kommer inte enbart
att användas i skolans undervisning.
Enligt Ingemar Hedin har
det främst tre användningsområden. Förutom som
undervisningslokal ska det
också fungera som ett
demonstrationshus i fråga
om energiförbrukning. Man
hoppas också på att locka
grupper som vill ha konferenser, kurser eller andra

aktiviteter i huset.
– Jag ser det inte som att
projektet är klart, för nu börjar arbetet med att fylla
huset med verksamhet,
säger Rune Hegland som är
ordförande i naturbruksstyrelsen i Västra Götalandsregionen.
I går var det fullt av folk i
timmerhuset, då invigningen skedde i samband
med att naturbruksgymnasiet hade öppet hus.
Emilia Johansson

Kristina Athlei som är förvaltningschef på Västra Götalandsregionen klippte bandet för den nybyggda timmerstugan. Naturbruksgymnasiets rektor Sakari Lempessalmi och projektledare Ingemar Hedin höll i bandet.
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