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En följetong med ett paradoxfalt inne-
håll närmar sig slutet. Samtliga ingre-
dienser är svåra att räkna upp men jag 

gör ett försök; glädje, vredesmod, besvikel-
se, förtroendekriser, möjligheter, utveckling, 
hjältar, syndabockar, kritik, optimism, juri-
dik, löften, brutna löften, tillgångar, skulder, 
krav, rekord, uppmärksamhet, publikrekord, 
hot, beröm, pengar –och framför allt – inga 
pengar.

Att Bandyhuset i Bohus är stort är tur 
för det ryms redan otroligt mycket i bara 
namnet. Säg att du vill ha ut alla kommu-
nens handlingar i ärendet "Bandyhuset" och 
du får ta med dig en lastbil. Allt som på ytan 
såg så smärtfritt ut blev dessvärre en smärt-
sam historia för alla inblandade parter. Nu 
kan det säkert bli en bra lösning till sist ändå, 
men personligen tycker jag det är oerhört 
tråkigt att de ideella insatserna som säkert är 
unika i svensk föreningshistoria helt glömts 
bort. Sedan vet jag att det finns tunga skäl 
för att det har blivit så eller rättare sagt det 
finns 17,4 Mkr skäl till varför fokus har flyt-
tats från den rekordsnabba byggnationen till 
den finansiella fartblindheten.

Men stopp ett tag, låt oss bli skridskovän-
ner för ett ögonblick – eller låt oss bara vara 
vanliga medborgare. Livscykeln är indelad i 
perioder. Vi har en period där vi lär oss krypa, 
gå, cykla, åka skidor, dansa, köra bil – och nå-
gonstans så har vi också en tid då många av 
oss provade på att åka skridskor. Jag kan inte 
skryta med att ha varit någon isprins, men 
visst hade även jag ett par skridskor. Det hör 
livet till. Att perioden inte blev så långvarig 
var inte på grund av bristande intresse utan 
snarare brist på is.

I framtiden kommer våra unga medborga-
re med intresse för skridskor aldrig behöva 

oroa sig för om isen håller över natten. Den 
kommer alltid att finnas under vinterhalvå-
ret. Med en inomhushall får vi garantera-
de förutsättningar för skridskoåkning, ban-
dysport med mera. Den garantin kan bara 
ges i Västerås och Edsbyn. Bandyhuset blir 
en tillgång för allmänheten och för skolor-
na. Sett ur det perspektivet – och det är så 
vi kommer att se det i framtiden – det är jag 
helt övertygad om – är bandyhuset en vär-
defull resurs.

Just nu väljer många att se det ur ett fi-
nansiellt perspektiv och det är inte så kon-
stigt. Kommunen brukar budgetera för sina 
större investeringar i så kallade treårsplaner. 
Tittar vi i investeringsbudgeten för de tre se-
naste åren så står det inte att våra folkvalda 
hade planerat något bandyhus för 17,4 Mkr. 
Det är problemet. Andra krafter tvingade Ale 
kommun att gå in i affären, å andra sidan 
är de medskyldiga eftersom de beviljade en 
borgen på 12 Mkr utan någon som helst sä-
kerhet kring den övriga finansieringen.

– Gjort är gjort, nu får vi ta ansvar, säger 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Och det är 
helt sant. Så enkelt är det. Några alternativ 
finns egentligen inte om vi vill behålla en 
verksamhet som hör till de flesta medbor-
gares livscykel...
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Bandyhuset rymmer mycket SPF
Skepplanda-Hålanda

har

ÅRSMÖTE
torsdagen den 31 jan, kl. 15.00

i Skepplanda bygdegård.
Utöver sedvanliga årsmötes-

förhandlingar medverkar Gösta 
Mårdborg som kåserar till bilder med 

rubriken ”Från Dåtid Till Nutid”
Tillfälle att betala årsavgiften.

Alla medlemmar hälsas välkomna
Styrelsen!

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

tisdag 5 feb kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

Tackar 
kommun, företag, föreningar, markägare, 

jakträttsinnehavare, enskilda och medlemmar 
för ett gott samarbete under 2007.

ÅRSMÖTE
Folkets Hus, Nol

Måndagen 4 februari kl. 18.30

OK ALEHOF

Nyinkommen Duchesse 
i mängder av fina färger!

Nya fina quiltade tyger! ”Vargpäls”
Kuddar o plädar • Fransgardiner 129:-/frp

Många fina barntyger • The Cars, bambi m.fl. 
Färdigsydda gardiner • Gardinstänger o tillbehör

Kläder för hela familjen! Välkomna!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

SKYNDA HIT! Tala 
  med 
      Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagning Nödinge

Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andren

@pedagogiskresurs.se

www.vgregion.se

Välkommen till dialogmöte med Ales hälso- och sjukvårdspoliti-
ker onsdagen den 30 januari.

Tid: kl 18.30

Plats: Teater 101, Ale Gymnasium i Nödinge, Vitklövergatan 1

Träffa dina lokala hälso- och sjukvårdspolitiker för diskussion och 
information om primärvården i Ale. Ta chansen att påverka och 
berätta vad just Du tycker.

Medverkande är Lone Dockered, primärvården Södra Bohuslän 
samt Mikael Gronowitz, Nödinge vårdcentral.

Anmäl gärna i förväg frågor som du vill ska tas upp på telefon 
031-63 08 90 eller e-post: lena.m.malm@vgregion.se 

Vi bjuder på kaffe från kl 18.00.

Jan-Åke Simonsson (s) ordförande
Marianne Nilsson (kd) vice ordförande
Lena Bjurström (c) andre vice ordförande

För mer information – se www.vgregion.se/hsn4

Var med och påverka 
hälso- och sjukvården 
i Ale

UTHYRES
kontors- och/eller lageryta

Telefon 0303-336 436 efter kl 18
eller 0735-44 11 54

Sven Oscarssons Fastighets AB
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem

Tid: 24 januari kl. 19.00
Plats: Folketshus i Nol. 2 vån

På dagordningen: nomineringar 
till Kongress och Partistyrlesen 
skriva motioner till kongerssen
nominering till Distriktsstyrelsen
val av ombud till distriktets 
årskonferens

Varmt 
välkomna!

MEDLEMSÖTE
Vänsterpartiet i Ale kallar till


