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– Kommunalråd Jan Skog (m) hotar med polisanmälan

Oklarheter kring köp av ny ismaskin
BOHUS. Kommunstyrel-
sen ställde sig bakom 
förvaltningens förslag 
att köpa bandyhuset 
från Ale-Surte BK.

Däremot framkom 
oklarheter kring vad 
som hänt med kom-
munens ismaskiner, 
om dessa lämnats och 
sålts vidare utan kän-
nedom för kommunen?

– Det vimlar av olika 
uppgifter och vår jurist 
försöker nu reda ut vad 
som har hänt, säger 
kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Kommunstyrelsens vice ord-
förande, Jan Skog (m), är 
tydligare.

– Det är helt uppenbart 
att klubben har lämnat ifrån 
sig kommunens ismaskiner. 
Dessa har sedan renoverats 
och sålts vidare till utlandet. 
Huruvida båda är levererade 
eller ej kan jag inte uttala mig 
om. Men finns det inte en syn-
nerligen bra förklaring så har 
kommunen blivit utsatt för en 
oegentlighet och då krävs det 
en polisanmälan. Det är be-
drövligt, men allt annat vore 
tjänstefel, säger han.

Bakgrunden är att det nya 
bandyhuset i Bohus kräver en 
avgasfri ismaskin. Ganska lo-

giskt eftersom de gamla knap-
past klassades som miljövän-
ner. Tanken från början var att 
konvertera trotjänarna från 
dieseldrift till eldrift – en om-
ställning som efter utredning 
visade sig bli för dyr.

Orderbekräftelse
Det var när en orderbekräftel-
se på en ny ismaskin dök upp 
på barn- och ungdomsförvalt-
ningen som frågan hamnade i 
fokus. Eftersom ingen kände 
igen beställningen bekräfta-
des den aldrig.

– Det känns bra för vi har 
aldrig beställt någon ny isma-
skin och jag välkomnar en ut-
redning om vad som har skett. 
Vi har ingenting att dölja. Det 
känns däremot som om det 
har uppstått ett antal miss-
uppfattningar och det måste 
självklart redas ut, säger ban-

dyklubbens projektledare 
och vice ordförande Lennart 
Olsson.

Enligt honom och flera 
andra i klubben är det Malte 
Månsson AB som svarar för 
service och underhåll på isma-
skinerna. Företaget har också 
varit införstått med att Ale-
Surte nu har byggt en inom-
hushall och därför har varit i 
behov av en ny ismaskin.

Lånat ismaskiner
– Därför fick vi låna två styck-
en tills vi bestämt hur ismaski-
nen skulle finansieras. Om de 
beställt en ny maskin så är det 
inte på order från oss, under-
stryker Lennart Olsson.

Upplägget som har disku-
terats – och som Malte Måns-
son AB – troligtvis tagit som 
givet var att de båda ismaski-
nerna skulle utgöra en kon-
tantinsats på den nya  ma-
skinen. Problemet är att de 
gamla ismaskinerna ägs av 
kommunen och deras öde 
kan ingen annan än kommu-
nen själv avgöra.

– Jag blev själv chockad 
när jag hörde att företaget 
redan levererat en av maski-
nerna. Det är inget som vi har 
kommit överens om, menar 
Lennart Olsson.

Kommundirektör, Stig 
Fredriksson, har själv varit 

i kontakt med Malte Måns-
son AB.

Snurrig historia
– Det är en snurrig historia 
och vi har fått en historia i te-
lefon, en annan i ett brev. Fast 
fortfarande kvarstår ett antal 
frågor. De ska vi utreda i detalj 
för att slutligen komma fram 
till en lösning. Vårt första för-
slag är fortfarande möjligt, att 
Ale kommun skriver ner ma-
skinerna till noll och låter 
dem övergå i Ale-Surtes ägo 
så att de kan lämna dem som 
kontantinsats för den nya ma-
skinen. Problemet är att ma-
skinernas värde är 160 000 
kronor och en ny kostar över 
900 000 kronor. Hur ser den 
resterande finansieringen ut? 
frågar sig Stig Fredriksson 
som också vill ha svar på vem 
som gav klubben klartecken 

att sälja kommunens maski-
ner och vart de idag fysiskt 
finns.

Kommundirektören är 
rädd att klubben har sprung-
it händelserna i förväg och i 
en skrivelse till kommunsty-
relsen påpekar han att det 
finns uppgifter som tyder på 
att klubbens företrädare inte 
har lämnat korrekt fakta.

Överens med Fritid
Bandyklubbens ordförande, 
Rolf Engström, har en annan 
version.

– Vi var överens med Ale 
Fritid som ansvarade för 
kommunens ismaskiner. De 
skulle bytas in mot en ny och 
vi skulle reglera kostnaden i 
skötselavtalet, men när frågan 
togs upp i Barn- och ung-
domsnämnden blev det tvär-
stopp. Plötsligt förstod ingen 
upplägget och ingen ville ta 
ansvar, utan nu pekar alla på 
Lennart Olsson och påstår 
att han ljuger. Riktigt illa och 
det accepterar vi inte, dund-
rar Engström.

Att Ale kommun har fått 
en orderbekräftelse, trots att 
ingen affär är uppgjord, är 
enligt Engström inte heller 
konstigt.

– Nej, den är att beteckna 
som en offert. De skickar ut 
bekräftelser så fort du frågat 

vad en service kostar.
Hur som helst är en av Ale 

kommuns ismaskiner såld och 
levererad till Danmark. Vem 
som godkänt vad, var peng-
arna tagit vägen och vad som 
gäller för en eventuell ny is-
maskin är nu ett ärende för 
kommunjuristen.

– Vi har aldrig någonsin 
tidigare haft varken en kon-
flikt eller kontrovers med Ale 
kommun. Det här misstroen-
det känns obehagligt, avslutar 
Lennart Olsson.
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Rolf Engström, ordförande i 
Ale-Surte BK har sin version.

Jan Skog (m), kommunalråd, 
har en annan bild.

Stig Fredriksson, kommun-
direktör har begärt att kom-
munjuristen gör en fullstän-
dig utredning beträffande is-
maskinerna.

- Vi gör 
  samhället 
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