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I slutet av år 2007 fick ABAKO i uppdrag av Idrotts- och 
Föreningsförvaltningen (IOFF) att skissa på en boulehall vid 
Majvallen i Majorna. Tanken var att integrera idrottsverk-
samhet för yngre och äldre utövare samt att en boulehall i 
Göteborg ska vara centralt belägen och lättillgängligt. Dessa 
krav uppfylldes vid Majvallen. GFF bedriver fotbollsverksamhet 
för ungdomar, detaljplanen undertecknad av Uno Åhrén från 
1934 reglerar mark för idrottsbyggnad och spårvagnsförbin-
delse finns intill Majvallen. 

Det ursprungliga uppdraget omfattade 16 boulebanor med 
tillhörande serviceutrymmen samt ett kafé. Boulebanorna 
skulle uppfylla Idrottsförbundets internationella regelmått för 
boule pentaque och anläggningen skulle inte kosta mer än 9 
miljoner kronor. Förutsättningarna resulterade i en högdel 
med 6m fri höjd för boulebanor omgiven på två sidor av en 
lågdel med kafé och serviceutrymmen. Kaféet fick generösa 
fönsterpartier ut mot Majvallen. Taket på lågdelen förlängdes 
utåt mot Majvallen och bildar tak för en integrerad läktare. 
Byggnaden trycktes in i berget så långt som möjligt och bygg-
naden fick en riktning mot entrén genom lågdelens lutande 
tak. Då Majvallen skuggas av berget i söder fick högdelen 
vara ljus medan lågdelen som är närmast fotbollsplanen fick 
en mörk träpanel. 

Invändigt är byggnaden ljus och de högt sittande horisontella 
fönsterpartier i högdel kastar dagsljus långt in i högdelen. 
Gräns mellan boulebanor och kafé utgörs bara av nivåskillna-
den mellan golvet i kaféet och grusbanorna. September 2010 
stod hallen färdig till en kostnad av 13 miljoner kronor med 
10 banor och möjlighet att bygga ut till 16 banor.

GöteborgBOULEHALL 

Objekt:
Arkitekt:  
Byggherre: 
Entreprenad:
Bruttoarea:
Byggår: 

Boulehall vid Majvallen i Majorna 
ABAKO arkitektkontor AB
Idrotts- och Föreningsförvaltningen
Utförandeentreprenad Tage & Söner
ca 1000 m²
2010

Byggnaden bildar Majvallens fond mot bakomliggande berg

Gräns mellan kafé och boulebanor är bara en nivåskillnad

Boullehallens läktartak Klottvätt


