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"Det finns bara vinnare i Bandyhuset"
Tänk om alla skatte-

pengar hade använts 
lika klokt som de 

16 miljoner kronor som Ale 
kommun nu köper Bandyhu-
set för. Då hade vi bott i en 
av Sveriges mest välmående 
kommuner!
 Affären mellan Ale-Surte BK 
och Ale kommun har bara 
vinnare.
För reapriset 16 miljoner 
kronor köper Ale kommun en 
fastighet som är värderad till 
35 miljoner kronor, en arena 
som är användbar till mässor, 
möten och evenemang som 
bara fantasin sätter gränser-
na för.
 Ur marknadsföringsmäs-
sig synvinkel är Bandyhuset – 

eller Ale Arena som huset nu 
kommer att heta – en guld-
gruva för vår kommun, som 
ju i nuläget är mest känd för 
att den är så okänd.

Ale Arena kommer att sätta 
Ale på kartan. En liten jäm-
förelse: Malmö kommun be-
talade 50 miljoner för att den 
nya hockeyarenan i Hyllie 
ska heta Malmö Arena. Här 
betalar Ale 16 miljoner för 
Ale Arena – och får inte bara 
namnet utan hela arenan... 
Vad gäller fördelarna för Ale-
Surte BK och de ideella hjäl-
tarna som har kämpat som 
djur för att förvandla dröm-
men om Bandyhuset till verk-
lighet så är de uppenbara: 

Huset står där, Ale-Surte BK 
har – vid sidan av Edsbyn och 
Västerås – Sveriges bästa ban-
dyförutsättningar, både när 
det gäller elit- ungdoms- och 
breddverksamhet. Drömmen 
är uppfylld. Och nu säkras 
dessutom äntligen ekonomin, 
som har varit det största be-
kymret ända sedan projek-
tet påbörjades. Rent praktiskt 
blir skillnaden att delar av 
överskottet nu kommer att gå 
till kommunen i stället för till 
att betala bankräntor – vilket 
onekligen känns bättre.

Att Ale kommun står som 
ägare och att Ale-Surte sköter 

driften genom ett skötselavtal 
är en naturlig konstruktion, 
som har använts på Jennylund 
sedan tidigt 90-tal. 
Så här med facit i hand – Sve-
riges tredje bandyhall är på 
plats och vår kommun har 
gjort en kanonaffär – kan vi 
konstatera att trots de många 
turerna så ska vi vara tack-
samma över att det har gått 
till som det har gått till.

För:
• Om Ale-Surte BK hade 
väntat på att projektet skulle 
bli 100-procentigt finansie-
rat så hade vi inte haft någon 
inomhushall i dag. Då hade 

bygget inte varit påbörjat. Då 
hade vi haft en omodern ban-
dybana, ett stabilt bottenlag i 
allsvenskan och en dröm som 
aldrig hade blivit något annat 
än en dröm.

• Kommunen hade aldrig 
tagit initiativet till att bygga 
en bandyhall. Det hade hand-
lat om alldeles för mycket 
pengar för vår kommun. Och 
om Ale kommun ändå hade 
gjort det, så hade man aldrig 
kunnat bygga hallen så billigt 
som den nu är byggd. Kost-
naden för oss skattebetala-
re hade blivit 30-40 miljoner 
i stället för de 16 det hand-
lar om nu.
Som skattebetalande Alebo 

vill jag tacka kommunled-
ningen för att den använder 
mina skattepengar till att göra 
en bra affär och för att jag nu 
blir delägare i ett unikt bygge, 
som sätter min kommun på 
kartan på ett sätt den aldrig 
har varit i närheten av tidi-
gare.

Som bandyintresserad 
Alebo vill jag tacka Ale-Surtes 
byggledning, främst projekt-
ledare Lennart Olsson, för 
att den möjliggjort hallen, 
som är förutsättningen för att 
Ale-Surte återigen ska bli ett 
lag man talar om med respekt 
i Bandysverige.

Nicklas Tollesson
Skattebetalare, Surte

– Tack Ale – och tack Ale-Surte

Socialdemokraternas för-
troende för Ale-Surtes 
ordförande, och till-

lika kommunstyrelseledamot, 
Rolf Engström  är tydligen 
orubbat. ”Rolf Engström har 
inte deltagit i något kommu-
nalt möte där bandyhuset dis-
kuterats” säger ovanstående 
personer. Hur dumma tror ni 
era väljare är?

Oktober 2006 beslöt ett 
enigt kommunfullmäktige att 
avslå Ale-Surtes begäran om 
borgen för ett lån till bandy-
huset. Vis av skadan av den 
miljonsmäll som borgensåta-
gandet för en tennishall inne-

burit tog man också ett prin-
cipbeslut att inte gå in i fler 
borgensåtaganden för fören-
ingar.

I maj 2007 beslöt kommun-
fullmäktige, med samma vän-
stermajoritet, att riva upp be-
slutet och ta på sig ett bor-
gensåtagande på 12 miljoner 
kronor för föreningen Ale-

Surte. Vad hade hänt under 
detta halvår? Givetvis en 
enorm lobbyverksamhet från 
Ale-Surtes styrelse med Rolf 
Engström i spetsen. Fram-
gångsrik sådan, då Rolf som 
socialdemokratisk represen-
tant i kommunstyrelsen  har 
en stark position.

Att han deltagit i ett antal 

partimöten om bandyhu-
set  förstår vi alla. Det är 
där han skapat sitt förtroen-
de i frågan och fått alla parti-
vänner att göra en kullerbyt-
ta. Det är säkert där han lovat 
att all ekonomi är under kon-
troll och att den kommuna-
la borgen är till för att skapa 
lägre ränta för banklånen. 
Det är också där all förtroen-

de för Rolf Engströms utta-
landen borde vara förbrukat!!!
Att han sedan inte deltagit i 
kommunala beslutsmöten på 
grund av jäv är ju självklart, 
allt annat hade varit olagligt 
enligt kommunallagen.. 

Tänk på att Ale är en för-
eningstät kommun. Just nu 
kokar det av ilska bland alla 

dessa ideellt arbetande med-
lemmar. 16 miljoner kronor 
av skattemedel som den po-
litiska ledningen bollat med 
skulle kunnat gagna många 
fler medborgare om det han-
terats och fördelats med 
större försiktighet. 

Så om socialdemokrater-
na har kvar sitt förtroende för 
Rolf Engström efter detta, då 
har en stor del av era välja-
re tappat förtroendet för den 
politiska ledningen.

Medborgare och föreningsvän

”Underskatta inte era väljare!"
Öppet brev till Elaine Björkman – Hasse Andersson

Bandyhuset = så lurar du en kommun på miljoner
Den 11 september 

2006 ansökte Ale-
Surte Bandy Aktie-

bolag (!) hos Ale kommun 
om kommunal borgen på 12 
milj kr för att bygga ett ban-
dyhus. I ansökan visar man 
att man har 4 milj kr i egen 
kontantinsats, varav 2 milj 
kr i eget aktiekapital, vilket 
skulle bekosta resterande 
upp till 16 milj kr som huset 
skulle kosta. Enligt Bolags-
verket har aktiebolaget enbart 
100.000 kr i aktiekapital, så-
ledes långt ifrån 2 milj kr! 
Dessutom visar det sig att ak-
tiebolaget har ett dotterbolag 
som heter Bandyhuset i Ale 
AB med 100.000 kr i aktieka-
pital (alldeles säkert samma 
pengar!) Varför? Jo, man hade 
nog tänkt sig blåsa staten på 
20% moms av investering-
en, ett belopp om minst 3,2 
milj kr,  genom att påstå att 
man avser hyra ut bandyhu-
set till sitt moderbolag, ett 
skatteupplägg i den högre 
skolan! Pengarna hade man 
inte tänkte redovisa till Ale 
kommun, eftersom summan 
aldrig dyker upp i handling-
arna, utan beloppet var nog 
tänkt försvinna i något mörkt 
hål!    

Påverkat inifrån
I kommunfullmäktige och i 
kommunstyrelsen och i kom-
munstyrelsens arbetsut-
skott (som bereder alla ären-
den) sitter händelsevis  Ale-
Surte Bandyklubbs, Ale-Surte 
Bandy AB:s och Bandyhu-
set i Ale AB:s styrelseordfö-
rande Rolf Engström, so-
cialdemokrat. Han har alltså 
kunnat påverka besluts-
processen inifrån och även 

gjort det med besked. Kom-
mundirektören och ekono-
michefen avrådde kommu-
nen att gå in med borgen ef-
tersom ”den räntevinst som 
Ale-Surte Bandy AB kalkyle-
rar med inte står i proportion 
till den ökade riskexponering 
som Ale kommun skulle ut-
sättas för”. Kommunstyrelsen 
föreslog efter mycken vånda 
avslag den 17 oktober 2006 av 
ansökan. Men när frågan be-
handlades i kommunfullmäk-
tige den 30 oktober 2006 till-
läts Rolf Engström av den so-
cialdemokratiska ordföranden 
att inleda fullmäktiges debatt 
med ett långt brandtal där 
han talade sig varm för ban-
dyhuset, utan att ordföran-
de avbröt honom! Ett jävs-
brott utom motsvarighet i Ale 
kommunfullmäktiges 33-åriga 
historia! Trots detta avslog 
kommunfullmäktige klokt 
nog ansökan om borgen.

Skam den som ger sig
Men skam den som ger sig. 
Matchen går vidare! Den 11 
april 2007 dimper samma an-
sökan om kommunal borgen 
ner, kryddad med en massa 
nonsens om närliggande rid-
klubb, go-kart, friidrott, golf-
bana, fiske, kulturevene-
mang, camping, trial, are-
nacross  mm . Momsskatte-
upplägget tonas ner något. I 
en komplettering daterad 27 
april 2007 påstår vice ordfö-
rande och kassören, som är de 
som fört talan gentemot Ale 
kommun, som om klubben 
insåg att ordföranden Eng-
ströms talan möjligtvis var för 
magstarkt, att ”EKA Chemi-
cals, Fastighets AB, Balder 
samt två eller tre försäkrings-

bolag kommer att stötta pro-
jektet med de resterande 6-
8 milj kr som behövs för att 
färdigställa bygget”. Hopp-
san, nu var man uppe 20 milj 
kr och inte längre 16 milj kr 
men var lugna: bandyklubben 
hade ju säkrat 8 milj kr! 

Ingen räntevinst
I en tjänsteskrivelse av 2007-
04-27 slår kommundirektören 
och ekonomichefen åter fast 
att det allmänt låga räntelä-
get gör att någon större rän-
tevinst inte uppnås av klub-
ben med kommunal borgen. 
Mellan raderna: klubben 
får inget lån utan kommu-
nal borgen, bankerna tror 
inte heller på förmågan att 
återbetala vare sig lån eller 
ränta. Kommunförvaltning-
en har redan tidigare fastsla-
git att man inte ser att någon 
som helst förmåga för bandy-
klubben att betala ens de låga 
räntor och långa amortering-
ar som en kommunal borgen 
inneburit! Ansökan om kom-
munal borgen är en enda 
bluff för att vältra över ansva-
ret på Ale kommuns skatte-
betalare.

Samma bluffar
Men nu börjar lobbyverksam-
heten bära frukt: samma bluf-
far, samma lögnaktiga kalky-
ler men nu börjar främst vän-
sterpolitiker böja sig för sin 
kompis Rolf Engström: Ale 
kommun har ju investerat 
22,5 milj kr på isbanan i Jen-
nylund (nya omklädnings-
rum och isbädd) och får man 
inget hus (för 16 milj kr) så 
är väl de investeringarna vär-
delösa! Detta är mottot när 
kommunfullmäktige åter tar 

upp ansökan den 28 maj 2007 
och en majoritet bestående av 
samtliga partier utom Ale-de-
mokraterna beslutar bevilja 
Ale-Surte Bandyklubb kom-
munal borgen om 12 milj kr 
under max 10 år något som 
man visste bandyklubben 
inte skulle klara av! Varför 
tog man då ett sådant beslut? 
Varför lät man sig grundlu-
ras? Så gick det knappt ett 
halvår till oktober/novem-
ber 2007 och den ekonomis-
ka krisen, som var helt förut-
sägbar var ett faktum: Surte 
BK kunde inte betala vare sig 
ränta eller fakturor och man 
knackade på nytt på hos (s)-
kompisarna i kommunhu-
set för att tigga/kräva mer. 
Denna gången ville man att 
Ale kommuns skattebetalare 
skulle ta över det förestående 
konkursboet, dvs lösa in lånet 
12 milj kr plus en massa fak-
turor om 4 milj kr. Det visar 
sig också nu att klubben var 
bankrutt och de 8 milj kr man 
viftat med i sina ansökning-
ar till kommunen och bedyrat 
fanns var en ren bluff. 

Finansieringen höll inte
Inför kommunstyrelsens be-
handling av frågan den 27 no-
vember konstaterar kommun-
direktören och ekonomiche-
fen i en skrivelse från 21 no-
vember 2007  att ”tidigare 
finansieringslösningar inte 
har hållit och att klubben inte 
har ekonomisk täckning för 
att betala samtliga fakturor 
och...ej heller kan klara fram-
tida räntor och amorteringar 
på lånen för projektet” alltså 
något vi alla visste om redan 
vid den första ansökan om 
borgen för drygt ett år sedan! 

Endast Aledemokraterna har 
varit emot på hela resan! Men 
i dagarna har ytterligare lu-
rendrejerier uppdagats: De is-
maskiner som Ale kommun 
äger men som använts av 
klubben har sålts av bandy-
klubben! Pengarna har inte 
redovisats till Ale kommun 
utan har hamnat någon an-
nanstans. Inte nog med det: 
en ny ismaskin till en kostnad 
av ca 1 milj kr lär ha beställts 
av klubbens företrädare, men 
i Ale kommuns namn! Snacka 
om bedrägeri!

Utomhus i Kungälv
När bandyhuset invigdes i 
Surte spelades samma helg 
en bandymatch i Kungälv, 
med stort reportage i GP, 
där deras damlag deltog på 
en ny utomhusbana, utan ett 
16 miljoners tak, med stark 
och fin is. Visserligen ligger 
Kungälv norr om Bohus men 
de 2 km torde väl inte innebä-
ra mycket kallare klimat? 

Till saken hör att Ale-
Surte Bandyklubb för ett 
antal år sedan också knackade 
på kommundörren när Kro-
nofogden skulle driva in skat-
ter och arbetsgivaravgifter 
man struntat i att betala för 
lön till någon/några inköp-
ta ryssar. Till inköpen räckte 
pengar men inte till skatter-
na. Det struntade man i, runt 
hörnet fanns ju (s)-kompi-
sarna!  Man bönade och bad 
men på min inrådan sa kom-
munstyrelsen den gången 
klokt nog NEJ och klubben 
försattes i konkurs och fick 
en chans att komma ner på 
fötterna och rätta mun efter 
matsäck.

Sammanlagt är det alltså 

mer än 40 milj kr som Ale 
kommun tvingats betala till 
en islada för en av Sveriges 
tunnaste lagsporter. Samtidigt 
tvingas kommunen stänga 
skolor för att det saknas 2-3 
futtiga miljoner, sänka kvali-
teten i gymnasiet, stoppa vi-
dareutbildning av lärare, 
sänka kvaliteten i vården av 
våra gamla, hålla ner lönerna 
för vårdpersonalen inom äld-
reomsorgen, öka barntäthe-
ten på våra förskolor. Listan 
kan göras lång. Dessa 40 milj 
kronor hade kunnat göra un-
derverk i den hårt ansträngda 
ekonomin för Ale kommun. 

Avgå!
Det är en skam för vår 
kommun att vissa folkvalda 
personer låtit sig luras så att 
dessa svindlerier kunnat ge-
nomföras. Hade man synat 
korten, som ekonomerna sa 
från början hade vi sluppit 
denna genanta uppvisning i 
dåligt ledarskap. Stölden av 
ismaskinerna måste polisan-
mälas, kanske hela ärendet 
och jag kräver att Rolf Eng-
ström avgår från samtliga sina 
poster för att förtroendet för 
politiken i Ale någorlunda ska 
kunna återställas.

Jan A. Pressfeldt
ledare för Aledemokraternas 

kommunfullmäktigegrupp


