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Förtroendet för 
Engström intakt
NÖDINGE. Ale-Surte Bandy-
klubbs ordförande, Rolf Eng-
ström, är också förtroende-
vald socialdemokrat i kom-
munstyrelsen.

Frågan om han har dragit 
fördel i jakten på en lösning 
för finansieringen av bandy-
huset har väckts.

– Absolut inte. Rolf har inte 
deltagit vid något kommunalt 
möte där bandyhuset har dis-
kuterats, säger kommunsty-
relsens tillfälliga ordförande, 
Elaine Björkman (s).

Det spekulerades självklart om en 
förtroendekris hos socialdemokra-
terna efter att det hade blivit känt 
att Ale-Surte BK med sin s-märkta 
ordförande begärt kommunen om 
ekonomisk hjälp.

– Vi har fullt förtroende för Rolf 
Engström. Han har inte på något 

dragit nytta av sin roll som politiker. 
Tvärtom, han har alltid anmält jäv 
när frågor om Ale-Surte har varit 
uppe. Personligen har jag aldrig 
pratat varken bandy eller bandyhus 
med Rolf.

Samma version socialdemokra-
ternas ombudsman, Hasse Anders-
son (s).

– Det finns inget som Rolf hade 
kunnat göra annorlunda. De har 
fått en del löften från sponsorer 
som dessvärre inte har hållit och nu 
försöker vi göra det bästa av en svår 
situation.

Elaine Björkman är dock beredd 
på en "folkstorm".

– Jag kan förstå att det här beslu-
tet väcker känslor och frågor. Jag 
har varit med så länge att jag vet att 
vissa beslut får man stå upp för. Jag 
är beredd på konsekvenserna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Socialdemokraterna hittar inga fel

ALLA HAR ENALLA HAR EN 
FAVORITFÄRGFAVORITFÄRG

-- VI HAR ALLA! VI HAR ALLA!
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Krister från Casio demonstrerar 
årets kameranyheterårets kameranyheter!!
torsdag 29 nov kl 13-18

www.sollebrunnsmobelaffar.se

Här kommer Stjärnbäddens 
fina julklapp till dig!

Erbjudandet gäller t o m 23/12.

2 pack DIAMANT
90 x 200 cm, inkl. bäddmadrass (Kallskum quilt)

Ordinarie pris: 8.180:-

2 pack VARIANT
 90 x 200 cm, inkl. bäddmadrass (Kallskum quilt)

Ordinarie pris: 15.100:-

12.990:-

www.stjarnbadden.se
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6.990:-

Köp två sköna sängar före Jul så får du 
pengar över till allt annat!

Rolf Engström (s) 
är ledamot i kom-
munstyrelsen och 
ordförande för 
Ale-Surte BK.

Elaine Björkman 
(s) vikarierar som 
kommunstyrel-
sens ordförande.


