
 

Ullevi TK bygger nytt 
Vi är mycket glada och stolta att kunna informera er att vi tillsammans med Wallenstam kommit väldigt 
långt i arbetet med och planeringen av den nya tennisarenan. På den tomt som Ullevi Tennisklubb 
befinner sig idag planeras det uppföras kontor, konferens och bostäder mm samt en helt ny, 
toppmodern tennisarena för Ullevi Tennisklubb. Åtta fullstora tennisbanor fördelat på två våningsplan 
ligger till grund för det fortsatta detaljarbetet och för att kunna fastställa den slutgiltiga utformningen av 
vår nya tennisarena. Som det ser ut idag påbörjas byggandet 2024, beroende på när detaljplanen 
vinner laga kraft, och beräknas ta 16 - 24 månader att färdigställa. Klubben får därmed stanna kvar på 
samma plats som idag, blir hyresgäster hos Wallenstam och får ett långt och ekonomiskt bra hyresavtal. 

Ullevi TK utökar 
Vi har dessutom fått en möjlighet som passar vår situation väldigt bra, nämligen att hyra en stor hall på 
Mejerigatan i Kallebäck av Wallenstam där vi kan bygga en tennisanläggning med fyra banor. Idag är 
beläggningen i vår nuvarande hall mycket hög och i stort sett alla våra tennisverksamheter för såväl 
barn som vuxna är fulla med långa köer. Därför ser vi det som en fantastisk möjlighet att kunna utöka 
verksamheten med fler tennisbanor. Vi kommer att ha tillgång till denna anläggning tiden innan bygget 
av den nya tennisarenan på Smålandsgatan startar, under tiden det byggs samt även därefter när vi 
flyttar in i vår nya tennisarena. Utöver fyra tennisbanor kommer det byggas nya omklädningsrum, 
kontor och ytor för minitennisbanor/fysträning samt en reception med café och shop. Hallen beräknas 
vara redo för spel under hösten 2022 och kommer att kunna disponeras under minst fem år - troligen 
upp till sju/åtta år beroende på utvecklingen av området kring/på Mejerigatan. 

Hur blir det då under tiden det byggs här på Smålandsgatan?  
Timingen vad gäller tennisanläggningen på Mejerigatan är perfekt för vår situation vad gäller 
möjligheten att utöka verksamheten tiden inför byggandet av nya tennisarenan, men också som 
evakueringsanläggning under själva byggtiden då nuvarande hallen rivs och Smålandsgatan blir en 
byggarbetsplats. Under byggtiden kan vi då flytta merparten av verksamheten från Smålandsgatan till 
Mejerigatan och med hjälp av ytterligare en eller två banor bibehålla större delen av vår nuvarande 
verksamhet centralt i Göteborg. 

När nuvarande hallen rivs blir vi av med våra grusbanor och därför arbetar vi tillsammans med GLTK för 
att utveckla Mossen. Vi vill få till en större grusanläggning med fler banor, omklädningsrum och andra 
funktioner för att kunna bedriva bra träningsverksamhet, men också för att kunna arrangera läger och 
större tävlingar. 
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Detta innebär att Ullevi Tennisklubb: 
• Kommer finnas kvar på samma plats som idag. 
• Kommer få en tennisarena i toppklass med åtta fullstora banor. 
• Kommer få en framtida ekonomisk situation som klubben kan hantera. 
• Kommer ha en evakueringsanläggning under tiden då nuvarande hallen rivs och nya 

tennisarenan byggs. 
• Kommer att ha möjlighet att utöka verksamhet under tiden inför och efter byggandet av nya 

tennisarenan.  
• Kommer att tillsammans med GLTK arbeta för en utveckling av Mossen. 

Ett gediget arbete av både styrelse och personal tillsammans med Wallenstam har pågått i flera år och 
har resulterat i den fantastiska situation vi befinner oss i idag. Nu är fokus inställt på att fortsatt bygga 
en fin och framgångsrik framtid för vår klubb och vi hoppas att du vill följa med på vår resa. 

 

Kristian Persson 
Klubbchef Ullevi Tennisklubb
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