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BOHUS. Trots att finan-
sieringen inte är klar är 
rivningsarbetet på Jen-
nylund i full gång.

Här ska byggas ban-
dyhus, något annat 
finns inte.

– Du kan inte köra 
med hängslen och 
säkerhetsbälte hela 
livet, då händer det 
aldrig något, säger Ale-
Surte BK:s ordförande, 
Rolf Engström.
Banken har sagt nej till lånet 
på 12 miljoner kronor. Risken 
anses för stor och kravet på en 
kommunal borgen står fast. I 
oktober förra året var frågan 
uppe. men ansökan avslogs då. 
Nu är det andra tongångar och 
när frågan ånyo dök upp i kom-
munstyrelsen i tisdags fanns 
det plötsligt majoritet för att 
ge Ale-Surte Bandyklubb kom-
munal borgen på de önskade 12 
miljonerna.

– Enligt vår finanspolicy ska 
kommunen förhålla sig mycket 
restriktiv till nya borgensåta-
ganden. Vi hoppades att klub-
ben skulle kunna lösa finansie-
ringen av bandyhuset på egen 
hand med bland annat sponso-
rer. När banken nu har ställt 
kommunal borgen som ultima-
tum för att låna ut pengar till 
projektet har vi tagit upp frågan 
på nytt. Vi anser att bandyhu-
set kommer att betyda mycket 
för Ale kommun och inte minst 
för Bohus som kommundel. 
Dessutom har vi redan inves-
terat stora summor på Jenny-
lund och med ett tak över isen 
sänker vi driftskostnaderna 
med två tredjedelar, vilket är 
väldigt positivt. Det är också 
en satsning på idrotten och på 
våra ungdomar i Ale kommun. 
Att bevilja klubben en borgen 
på 12 miljoner kronor är dock 
inget lätt beslut, men det finns 
en bred politisk vilja att göra 
det nu, säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son (s).

Ärendet ska vidare till kom-
munfullmäktige den 28 maj. 
Beslutsförslaget är att ge Ale-
Surte BK kommunal borgen 
med maximalt 12 miljoner 
kronor och för en tid om max-
imalt tio år samt att klubben 
accepterar antaget avtal om 
anläggningsarende och sköt-
selavtal. I kommunstyrelsen 

tillstyrkte vänsterpartiet, mo-
deraterna, folkpartiet och cen-
terpartiet förslaget, men debat-
ten lär inte utebliv ändå. Op-
positionsråd, Jan Skog (m), är 
inte nöjd.

– Nej, det här känns som ut-
pressning. När den nya bädden 
och kylanläggningen konstrue-
rades gjordes den med utgångs-
punkt från att ett hus skulle 
byggas över planen. Det tving-
ar nu kommunen att se till att 
projektet genomförs annars är 
pengarna som vi har investerat 
på Jennylund de senaste åren 
som bortkastade. Driftskost-
naderna har skenat i höjden i 
år. Från alliansens håll anser vi 
att det här är ett högriskpro-
jekt och därför bör kommunen 
lägga in dessa 12 miljoner i in-
vesteringsbudgeten. Kommu-
nen får förr eller senare ändå 
betala det här bandyhuset. Jag 
är också mycket osäker på om 
klubben verkligen kommer att 
lyckas nå de intäkter som kal-
kylerna gör gällande. Hand-
läggningen av ärendet är under 
all kritik.

Att det skulle vara planerat 
att konstruera kylanläggning-
en på ett sådant sätt att kom-
munen skulle tvingas bygga en 
huskropp över arenan håller 
Ale-Surtes Rolf Engström inte 
med om.

– Nej, det är helt fel. Vi 
har lagt betong som bädd för 
att kunna köra andra arrang-
emang när vi inte har is. Om 
Skog räknar efter förstår han 

att om vi kan spara 1,5-2 mil-
joner kronor per år i sänkta 
driftskostnader är huset inte 
svårt att motivera.

– Eftersom frågan redan är 
omdebatterad och en politiskt 
ganska het potatis väljer klub-
ben att ligga lågt tills alla beslut 
är tagna.

– Det är riktigt och därför 
tar vi inte ut segern i förskott. 
Vi väntar med det stora firan-
det till dess att fullmäktige har 
klubbat saken den 28 maj, säger 
Rolf Engström.

Som aktiv socialdemokrat 
har han naturligtvis lobbat 
hårt för att borgensansökan 
ska vinna politiskt gehör.

– Det är min förhoppning 
att alla ska se helheten med 
satsningen på ett bandyhus. 
Om kommunen skapar förut-
sättningar att förverkliga pro-
jektet kommer det att betyda 
mycket för kommundelen. Det 
lyfter hela Bohus och på sikt är 
målet att knyta ihop samhället 
mer med Nödinge. Bandyhu-
set är en av många nödvändiga 
satsningar för att lyfta Bohus 
och göra orten mer attraktiv i 
expansionens Ale, menar Rolf 
Engström.

Nu tyder allt på att en bor-
gensansökan beviljas av kom-
munfullmäktige den 28 maj 
och att bandyhuset står klart 
att invigas i mitten av oktober. 
Det blir då Sveriges andra in-
omhusarena för bandy.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FAKTA BANDYHUSET
Kostnad: 16 Mkr
Lån i bank: 12 Mkr
Aktiekapital: 2 Mkr
Sponsorer: 2 Mkr

Insamlingen ”Hus till tusen” har 
151 privatpersoner, småföretag och 
föreningar tecknat sig för. 151 000 
kronor gav det geniala initiativet.

Här förbereds byggnationen av Sveriges andra inomhusarena 
för bandy. Innan Ale-Surte börjar bygga väntar dock rivning 
av läktare, ett arbete som redan har kommit långt.

Klart för kommunal 
borgen för bandyhuset

Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping 
och uteserveringar i en historisk atmosfär samtidigt 
som du kan förnimma den särskilt avslappnande 
stämningen som gör att du inte tvivlar på att du är i 
Skåne. Här har historien satt sin prägel på arkitektu-
ren med t.ex. stadens berömda kyrka som sägs vara 
Nordens vackraste renässanstempel och som endast 
ligger några meter från ditt hotell. Ditt eget boende 
är också elegant i och med att Hotell Christian IV är 
stadens gamla bankhus från 1901 och blev 2002 kårat 
till Kristianstads vackraste byggnad. Här är det lika 
högt i taket som himlen är blå i Skåne och många 
kultur- och naturupplevelser kan hittas på dagspro-
grammet. Förbättra ditt handikapp på en av de 5 
golfbanorna som ligger inom 20 minuters bilresa från 
Kristianstad, njut av badlivet vid Hanöbuktens långa 
sandstränder, ät en glass i sommarstaden Åhus som 
ligger ca 2 mil från Kristianstad.

First Hotel Christian IV 
På hotellet finns restaurang, bar, hiss och gårdsträd-
gård. Alla rum är rymliga och komfortabla med eget 
badrum, telefon, trådlöst 
internet och kabel-TV.

Ankomstdatum: 
Juni: 18. 28.
Juli: 3. 18. 28.
Aug: 2. 8. 12.

Pris per pers. i dubbelrum 2.149:-
6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Kristianstad

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 3 x 2-rätters middag/buffé

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Sommar i Skåne

Det vackra slottet i Celle med sina åttakantiga hörntorn 
och imponerande park lockar året runt till sig turister 
till den nordtyska medeltidsstaden. Men det finns 
många andra guldklimpar i Celle: Denna vackra stad 
är definitionen av tysk medeltidsromantik med kors-
virkesfasader, kullerstensbelagda gränder och trevliga 
ölserveringar. Det flotta Tryp Hotel Celle ligger i utkan-
ten av staden och är därmed också en perfekt bas för 
utflykter i Lüneburger Heides övriga historia: Besök t.ex. 
den sevärda staden Lüneburg (95 km), som bokstavligt 
skapades på medeltidens vita guld, saltet. 

Tryp Hotel Celle 
Hotellet ligger i utkanten av Celle med 2 km in till 
slottet och altstadt. Här finns restaurang med solter-
rass, bar med 24-timmars service, hiss, bastu, solarium 
samt gratis utomhusparkering. Alla rum har badrum, 
minibar, telefon, internetförbindelse, radio, pay-TV 
och satellit-TV.

Ankomstdatum:
Juni: 4. 9. 14. 19. 24. 29.
Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29.
Aug:3. 8. 13.

2.449:-
6 dagars semester på 3-stjärnigt hotel i Celle

Celle – sommar på Lüneburger 

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. Öppet alla helgdagar i Maj!

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 3.499:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.749:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 115:-/Per barn kr. 65:-.

Enkelrum kr. 2.949:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.749:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 115:-/Pr. barn kr. 65:-.
Uppehållet inkluderar endast slutstädning. 

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 2 barn 
6–14 år 1/2 pris i 
förälders rum.

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

Pris per pers. i dubbelrum

Resetips och vinster
Prova vår reseklubb på

www.happydays.nu

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 4 x 3- rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

Tryp Hotel Celle

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0-5 år 
gratis i förälders säng.
Max. 1 barn 6–14 år 
1/2 priset i förälders 
rum.

Minisemester i 
Celle:

4 dagar med 
ankomst i sep-maj 

– endast 1.449:- ring 
och hör närmare!

First Hotel Christian IV


