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Ale kommun köper bandyhuset
BOHUS. Ale kommun 
beviljade i våras Ale-
Surte BK en kommunal 
borgen på 12 miljoner 
kronor (Mkr) för bygg-
nationen av bandyhuset 
i Bohus.

När räkningarna nu 
ska betalas saknas 
ändå 4 Mkr och klubben 
tvingas omgående sälja 
bandyhuset – till Ale 
kommun.

– Om vi inte räddar 
klubben från konkurs är 
alla pengar (34,5 Mkr) 
som satsats på Jenny-
und som bortkastade. 
Kommunen har inget 
val, säger kommundi-
rektör Stig Fredriksson.

Det var invigningsfest och 
premiär i bandyhuset på Jen-
nylund i lördags. Under ytan 
fanns dock en mörk verklig-
het.  Redan före invigning-
en var kommunen och ban-
dyklubben överens om att 
finansieringen bara kunde 
säkras genom att Ale kommun 
tar över ansvaret och ägandet. 
Obetalda räkningar på 4 Mkr 
fram till årsskiftet har för-
satt klubben i en hopplös si-
tuation. Ale-Surtes planerade 
sponsorintäkter på 4 Mkr, är 
som borblåsta.

– Vi hade en huvudsponsor 
som lovade oss 25% av kost-
naden (4 Mkr), men av något 
skäl hoppade han av, har klub-

bens ordförande Rolf Eng-
ström förklarat vid ett antal 
tillfällen.

Vem den tilltänkta huvud-
sponsorn var har inte fram-
kommit. Trots avhoppet be-
dyrade Engström länge att 
ekonomin var i hamn.

– Det är bara det sista som 
återstår, men det ordnar sig.

För höga tankar
Nu vet vi att det ordnade sig 
inte. När klubben begärde ett 
möte med kommunledningen 
var det inte några tusenlappar 
på toppen som saknades – det 
var samtliga 4 Mkr.

– Vi hade lite för höga 
tankar om näringslivets in-
tresse. Edsbyn sålde namnet 
på sin arena för 10 Mkr och vi 
räknade med att hitta en hu-
vudsponsor som ville betala 4 
Mkr. Tyvärr, har vi inte lyck-
ats med det, säger Ale-Surte 
BK:s tidigare kassör, Lennart 
Johansson.

Ni skulle få in minst 4 
Mkr i sponsring till huset, 
hur mycket blev det?

– Jag vet faktiskt inte exakt, 
men en dryg miljon är det 
säkert. Problemet är att vi inte 
får alla intäkter just nu, men 
däremot är det ett antal större 
fakturor som förfaller ganska 
snart och därför är situationen 
lite akut, säger Johansson.

Den ekonomiska planen 
för bandyhuset har vilat 
tungt på ett lån mot kommu-

nal borgen på 12 Mkr. Klub-
ben skulle genom sponsorer 
finansiera resterande 4 Mkr. 
Som det redovisas idag är det 
samma belopp som saknas.

Inget val
Ale kommun har således inget 
val, utan måste köpa huset för 
att klubben inte ska försättas i 
konkurs. Vid en konkurs för-
lorar Ale kommun sina 12 
Mkr i borgen samt att husle-
verantören kan montera ner 
huset.

– Vi har inget val, det blir 
inte bättre om vi avstår från 
att hjälpa klubben. Nu får vi i 
alla fall ett bandyhus. Det står 
där och gagnar förhoppnings-
vis många alebor, säger kom-
munstyrelsens ordförande, 
Elaine Björkman (s).

Svarte Petter
Hon får medhåll av kommu-
nalrådskollegan, Jan Skog 
(m):

– Vi sitter med Svarte 
Petter. Antingen får vi noll 
och ingenting för 12 Mkr 
eller så köper vi hela bandy-
huset för 16 Mkr. Värdet på 
huset är betydligt högre, så 
affärsmässigt gör kommunen 
en synnerligen bra affär. Jag 
skulle vilja säga att det här är 
det bästa beslutet vi har tagit 
sedan den här sörjan inleddes, 
men visst är det smolk i bäga-
ren. Vi litade på klubben och 
det är med blandade känslor 

vi tar det här beslutet.
Vänsterpartiets Göran 

Karlsson (v) såg inte heller 
någon utväg.

– En konkurs är en total ka-
tastrof och den kan vi undvi-
ka nu. Vi har en förening med 
ett stort engagemang och det 
gäller det att ta vara på. Jobbar 
vi rätt tillsammans kan ban-
dyhuset ge kommunen intäk-
ter.

Det är borgensåtagandet 
på 12 Mkr som tvingar Ale 
kommun att agera, men också 
det faktum att det redan har 
satsats 22,5 Mkr i en ny kylan-
läggning, isbana och omkläd-
ningsrum på Jennylund.

På vilken grund tog ni 
beslutet om att bevilja klub-
ben en borgen på 12 Mkr?

– Vi diskuterade det i par-
tigruppen och tyckte att idén 
med ett bandyhus lät klok.
Det var bra för klubben, för 
Ale och för ungdomarna. Det 
kändes rätt, men visst stäm-
mer det att vi bara hade en 
kalkyl att gå på, säger Elaine 
Björkman.

Ångrar ni er?
– Som politiker tar man 

många beslut som innebär 
risker. Det visste vi även den 
här gången. Nu tog vi beslu-
tet och nu får vi ta konsekven-
serna, säger Björkman.

Från Ale-Surte BK:s sida 
hävdar man bestämt att kom-
munen visste vad man gjorde. 
Klubben har hela tiden varit 
öppen med sin kärva ekono-
mi, så tidigt som i juni infor-

merades kommunledningen.

Besvikelse
– Alla våra medlemmar vet 
också att vi inte har haft några 
pengar, utan att vi har jagat fi-
nansiärer. Det är klart att en 
viss besvikelse bland medlem-
marna blir det säkert när vi nu 
tvingas sälja huset, säger vice 
ordförande och projektleda-
re, Lennart Olsson.

Lösningen är logisk efter 
de förutsättningar som nu 
råder, men hade varit lättare 
att köpa om den presenterats 
redan från början.

Affären kommer inte att belasta årets resultat
NÖDINGE. Ale kommun 
köper Ale-Surte BK:s 
bandyhus för max 16 
miljoner kronor.

Bandyhuset får 
namnet "Ale Arena".

Affären kompletteras 
med ett skötselavtal 
mellan kommunen och 
Ale-Surte, där klubben 
ges ett tydligt ansvar 
att arbeta fram evene-
mang utanför säsongen.

Finansieringsplanen höll 
inte, därför är parterna i 
målet överens om husförsälj-
ningen. Förslaget ska förank-
ras i kommunfullmäktige den 
10 december. I januari ska ett 
köpavtal upprättas mellan Ale 
kommun och Ale-Surte BK. 
Prislappen ska enligt försla-
get uppgå till max 16 Mkr.

– Vi kommer att genom-
föra en noggrann analys för 
att verifiera samtliga kostna-

der och intäkter som finns 
i samband med husbygget. 
Parallellt med detta gör vi en 
teknisk beskrivning av nulä-
get. Vad är gjort och vad åter-
står att göra? Med detta som 
grund fastställer vi en pris-
lapp, säger kommundirektör 
Stig Fredriksson.

I samband med affären 
ska ett nytt skötselavtal ligga 
på bordet. Det kommer att 
innehålla ett tydligt inci-

tament om att klubben ska 
bidra till att öka intäkterna i 
bandyhuset.

– Vi vill skapa en vinn-
vinn-situation. Klubben vill 
ju till lägsta kostnad bedriva 
verksamhet i huset och då bör 
det ligga i deras intresse att 
verka för ökade intäkter. Vår 
jurist har beräknat att affä-
ren kan kosta kommunen 1,4 
Mkr om året som mest, men 
som sagt, vi räknar med en 
del intäkter och det hoppas vi 
att klubben kommer att bidra 
till.

K o m m u n d i r e k t ö r e n 
och ekonomichefen i Ale 
kommun, Helene Ramert, 
har hela tiden avrått från ett 
borgensåtagande.

Historia
– Det är historia nu. Vi jobbar 
från där vi står för tillfället 
och försöker skapa en så bra 
lösning som möjligt. Fast 
självklart ska alla vara med-
vetna om att förvärvet av 
bandyhuset innebär en kost-
nad för kommuen, säger Stig 
Fredriksson.

De har också konstaterat 
att klubbens kassaflöde aldrig 
hade klarat de räntefakturor 
som väntade för de lånade 12 
Mkr.

– Det är en bedömning 
vi har gjort efter att ha tagit 

del av deras redovisning. Vi 
vet vilken verksamhet de 
driver och vilka intäkter som 
finns idag. Där finns inget 
utrymme för att finansiera ett 
bandyhus. Målet för klubben 
var därför att hitta nya intäk-
ter genom sponsorer och 
samarbetspartners. Det har 
man inte lyckats med och för 
att säkra finansieringen lång-
siktigt finns det ingen annan 
utväg än att kommunen köper 
huset. Det befintliga kassaflö-
det är långt ifrån tillräckligt, 
säger Stig Fredriksson.

Affären slutförs i januari 
2008, vilket betyder att årets 
resultat för Ale kommun inte 
påverkas.

Tveksam besparing
Energibesparingen har Ale-
Surte BK använt som ett 
starkt argument för att bygga 
bandyhuset. Besparingen har 
uppskattats till 1,5 Mkr, men 
även den siffran tillbakavisas.

– Jag ska väl inte säga för 
mycket utan att ha räknat på 
det, men så mycket som 1,5 
Mkr handlar det inte om. 
Möjligtvis en knapp halvmil-
jon. Vi får inte glömma att 
tanken är att ha is under en 
betydligt längre tidsperiod än 
tidigare.

Att affären kommer att 
skapa en del rubriker och 

kritik är Stig Fredriksson 
medveten om.

– Många kommer att 
ställa det mot besparingar 
som andra nämnder just nu 
genomför för att få sin eko-
nomi i balans. Det är natur-
ligt att man jämför, men 
att förvaltningarna tvingas 
anpassa sina verksamheter 
beror inte på bandyhuset utan 
nämnderna har fått en budget 
av kommunfullmäktige. Den 
får inte överskridas. Gör man 
det måste åtgärder vidtas för 
att komma i balans. En del av 
våra större nämnder jobbar 
just nu med sina underskott, 
eftersom de inte får lov att 
förbruka pengar som inte 
fullmäktige tagit beslut om.
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– Obetalda byggräkningar tvingar Ale-Surte BK att sälja huset

Ale-Surte BK fick redan innan invigningen var avklarad be Ale kommun om hjälp med finan-
sieringen. Kommunen tror inte klubben är mäktig uppgiften att finansiera huset, utan avlastar 
Ale-Surte från ansvaret och köper huset för ca 16 miljoner kronor.
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Stig Fredriksson.


