
Det skulle vara större än julafton 
– och det var det nog för en del. 
Fast det var bara några få som fak-

tiskt redan visste att det som firades inte 
var verklighet. När bandyhuset på Jenny-
lund invigdes hördes gruppen Madness hit 
"Our house" i bakgrunden. För eldsjälarna 
i Ale-Surte har den blivit ett med husbyg-
get. Vad många inte visste var att "vårt hus" 
i princip redan var kommunens när invig-
ningen ägde rum. 

Byggnationen av bandyhuset på Jennylund 
går att beundra ur mängder av perspektiv, 
såväl ekonomiska som tids- och arbetsmässi-
ga. Allt har skett på rekordtid och med stort 
hjärta från ideella surtehjältar. Utan dessa 
hade huset lätt kostat det dubbla att färdig-
ställa. Nu stannade notan på blyga 16 Mkr, 
men det är mycket pengar 
för den som inga har. Ale 
kommun hade dem inte 
och inte heller Ale-Surte 
BK. Därför lade klubben 
upp en finansieringsplan 
och en kalkyl för tänkta 
intäkter. Den baserades på 
att Ale kommun beviljade en borgen på 12 
Mkr som skulle ge Ale-Surte ett banklån till 
en acceptabel ränta. Upplägget var att inte 
belasta kommunens kassa överhuvudtaget.

När frågan var uppe i kommunfullmäk-
tige för andra gången vann den sympati. 
Skälet till att bevilja en borgen på 12 Mkr 
var att den nya isanläggningen, som installe-
rats förra året, inte klarar av att hålla tillräck-
lig kyla om de milda vintrarna fortsätter. Det 
krävs ett bandyhus om isbanan ska vara bruk-
bar i Ale. Partierna var  därför överens om att 
kommunen redan har satsat mycket pengar 
på Jennylund och om dessa inte ska anses 
förlorade bör en borgen beviljas så klubben 
kan bygga sitt hus.

Kalkylen visade att bygget kostar 16 Mkr. 
Ett lån mot en kommunal borgen på 12 Mkr 
skulle kompletteras med sponsorintäkter på 
4 Mkr. I projektplanen skriver klubben: "vi 
räknar med att vi skall kunna få in betydligt 
mer än 4 miljoner i finansiering". Det fick 
man inte. Man fick inte ens in de 4 Mkr som 
man kallt räknat med och enligt kommunens 
tjänstemän kommer Ale-Surte BK:s kassaflö-
de inte att klara kommande räntefakturor på 
det redan ingångna lånet. 

Den 29 november förfaller räkningar på 

2,3 Mkr och klubben har ingen möjlighet att 
finansiera dessa. Fram till årsskiftet kommer 
fakturor på ytterligare 1,7 Mkr. Det säger 
sig självt att loppet är kört innan det ens har 
börjat, men det borde inte bara klubben ha 
insett utan även de politiker som utan säker-
het gav grönt ljus för en borgen på 12 Mkr.

Ale kommun har bestämt sig för att rädda 
Ale-Surte BK från en hotande konkurs och 
löser därför in huset för 16 Mkr. Ett beslut 
som inte kan ifrågasättas eftersom att inte bry 
sig överhuvudtaget hade inneburit en kost-
nad på 12 Mkr, en bandyklubb i konkurs, 
ett nedmonterat bandyhus och en skam utan 
jämförelse. Nu har vi fått ett bandyhus, till 
glädje och nytta för många, men det sker i en 
tid när skola, vård och omsorg har stora spar-
krav på sig. Frågan är hur dessa verksamheter 

ser på en investering i ett 
plåtskjul för 16 Mkr?

Sedan kan man alltid 
försöka ursäkta sig som 
kommunstyrelsen nu gör; 
"Vi fattar många beslut 
som innebär risker. Det 
gjorde vi den här gången 

också och nu får vi ta konsekvenserna."
Problemet är att det inte är sant. Det är 

nämligen skattebetalarna som tar konse-
kvenserna.

Ännu en gång har riskerna med ett bor-
gensåtagande bevisats. Den politiska led-
ningen gör ingen hemlighet av att erfaren-
heterna från det som nu har hänt kommer 
att leda till betydligt tuffare ifrågasättande 
nästa gång ett liknande ärende finns på dag-
ordningen.

Det är inte initiativet att bygga Sveriges 
tredje inomhushall för bandy som diskute-
ras. Det är ansvarsfrågan. På vilket sätt får 
förtroendevalda handskas med skattebetalar-
nas pengar? Om expertisen bestämt avråder 
från ett beslut – kan man ändå utan ansvar 
ta det? När är ett förtroen-
de förbrukat? Räcker det att 
bevilja en borgen på 12 Mkr 
och redan ett halvår senare få 
betala notan på 16 Mkr? 

Är förtroendet förbrukat 
då eller kan man bara vissla 
vidare? Och vilket för-
troende har kommun-
styrelsen för Ale-Surte 
BK i framtiden?
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 
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>> Nu har vi fått ett bandyhus, 
till glädje och nytta för många, 
men det sker i en tid när skola, 

vård och omsorg har stora 
sparkrav på sig. <<

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

"Our house" – är redan kommunens

Julgranar, granris

Säljes utanför 
ICA Supermarket 

i Älvängen
Fr.o.m 28/11-23/12

SAMFÄLLDA 
KYRKOFULLMÄKTIGE

i Starrkärr-Kilanda 
kyrkliga samfällighet

kallas till sammanträde 
onsdagen den 5 december 

kl. 18.00 
i Starrkärrs församlingshem.

Ärende:
Val av kyrkoråd för 

Starrkärr-Kilanda församling 
för tiden 

2008-01-01 - 2009-12-31.

Tage Svensson, ordförande

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

LOPPIS  SECOND 
HAND I SURTE

Kvarnv. 1 (mitt emot glasbruk.)
Öppnar lörd. 1 dec kl 10-15

Vi utför allt inom städning.
Köper in dödsbon - Röjning - Städ

tel. 0708-46 02 48
Eisir städ  /Taina

Spara annonsen

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Fredag 30 november kl 19.00Fredag 30 november kl 19.00

Pubkväll / julbordPubkväll / julbord
Sång & musikSång & musik

Ring och boka bord!Ring och boka bord!

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Fredag 14 december kl 17

BJUDER VI PÅ 
GRÖTFEST FÖR +65
Medlemmar och Sympatisörer är 

varmt välkomna till 

Starrkärrs Bygdegård
Anmälan senast 9 december till

Gun: 74 51 22
Evy: 74 50 51
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ÅRSMÖTE
Tisdag den 29:e Januari 2008

 kl. 20.00 i Klubbhuset 
på Forsvallen

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 
29 December 2007

Samtliga medlemmar hälsas

Välkomna!

ETT STORT

TACK
Till alla som bidrog till 
att nå ett lyckat resultat 

på 42 961 kr vid
vår basar den 17/11

Outtagna vinster
Serie U: Nr. 39

Kontakt: Marianne J

Serie T: Nr 163
Skepplanda

Röda Korsets
Styrelse

0303-33 81 94

Tala 
  med 
      Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagning Nödinge

Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andren

@pedagogiskresurs.se

Stöd FMN-Göteborg
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01


