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Vill Du 
jobba hos oss?
Du hamnar i ett expansivt elnätsföretag i 

Ale, en stark del av Göteborg

Distributionselektriker
till

Anläggningsavdelningen

Intresserad - frågor?
Kontakta Thomas Jonemark på tel 0303-33 24 14 

eller mail thomas.jonemark@aleelf.se
som gärna berättar om vårt arbete.

Elkraftingenjör
till

Planeringsavdelningen

Arbetsuppgifter:
Utveckling och underhåll av Ale Elförenings 

dokumentationssystem Facil Plus Spatial, och övrig 
teknisk utrustning. Dokumentation och geografi sk 

informationsteknik är en viktig del i vår verksamhet, så 
din kunskap i GIT, CAD/CAM och databashantering 

är betydelsefull. Vi arbetar med Facil Plus Spatial och 
Swednet/Bentley.

Kvalifi kationer:
Du har lägst gymnasieutbildning som elkraftingenjör 
eller motsvarande. Vi tror att du har goda kunskaper 

i hantering av elkraftdokumentation, geografi sk 
information, digital karthantering och databasteknik.

Upplysningar lämnas av Jan Mohr på 
tel 0303-33 24 07 eller mail jan.mohr@aleelf.se.

Individuell lönesättning tillämpas, därför önskar vi 
löneanspråk i ansökan.

Anställningsform: Tillsvidare och tillträde snarast

Fackliga företrädare är för Elektrikerförbundet 
Urban Karlsson tel 0303-33 24 15 och för 

Sveriges Ingenjörer Niclas Jour 0303-33 24 03.

Din ansökan vill vi ha senast 4 febr 2008
Märk ansökan Distributionselektriker 

eller Elkraftingenjör.

Ale Elförening, Box 3004, 449 14 ALAFORS

Ale Arena – ett svårt 
beslut att fatta

Angående slungbollshall
Som svar på Egbert 

Bruses insändare om 
en ny framtidssport, 

han vill att kommunen satsar 
ett antal miljoner på en hall 
för att träna och tävla i. 
Jag vill upplysa honom om 
något som han tydligen inte 
känner till, han kanske inte 
har läst om bandyhallen som 
blev konkurshotad och som 

kommunen måste gå emel-
lan. Läser man vidare i tid-
ningen så ligger ju även 
kommunen nära en konkurs, 
och du påstår att kommunen 
faktiskt är rik. 

Du skriver också att vård 
och omsorg får stå tillbaka, 
det har den gruppen gjort i 
många år och gör fortfa-
rande. Det är på vård och 

omsorg som resurser måste 
sättas in, om det nu finns 
medel att tillgå?

Ett samhälle kan inte 
endast fungera på idrott och 
fritid. Läs vad Jan Skog skri-
ver på samma insändarblad 
(”Nu behövs det radikala 
lösningar”).

Skattebetalare i Ale kommun

Välbesökt 
årsmöte hos 
Ale GK
Ale Golfklubb har hållit årsmöte. Mötet be-
söktes av 126 röstberättigade, de senaste årsmö-
tena har besökts av 70-80 personer.

Mötes ordförande, Hans Johansson på Gö-
teborgs Golfförbund, ledde mötet med sedvan-
lig skicklighet.

Styrelsens utseende 2008: Ordförande: 
Björn Emegård (omvaldes), Lars Schüler 
(omvaldes), Boo Baeckström (ett år kvar på 
sitt mandat), Stig Larsson (ett år kvar), Peter 
Eliasson (nyval, ersätter Thomas Klein som 
avgår).

���

Hur skall man ställa 
sig till bandyhuset i 
Bohus? Det beslu-

tet är nog ett av de svåraste vi 
som förtroendevalda ska ta. 
Spontant blir man arg och be-
sviken på att kommunen mer 
eller mindre luras att ta över 
hallen. 

Vi kan konstatera att sty-
relsen för Ale-Surte bandy 
har varit för optimistiska i sin 
satsning och påbörjat ett pro-
jekt utan att ha det finansie-
rat. Det finns flera alternativ 
till varför de gjorde detta. Ett 
kan vara att man kallt räknade 
med att kommunen skulle gå 
in om man inte klarade det. 
Ett annat kan vara att man 
var säker på att klara finansie-
ringen. Det kan till och med 
vara så att man hade klart fi-
nansieringen, åtminstone på 
pappret. Oavsett vilket av al-
ternativen som är rätt är nästa 
fråga vilket ansvar man kan 
utkräva av styrelsen. Detta 
är naturligtvis i första hand 
en fråga för föreningen men 
inför ett fortsatt arbete, så 
kanske man som kommun 
skall kräva att ha någon form 
av insyn i klubbens verksam-
het. 

Vi kan konstatera att vi för-
troendevalda skulle varit be-
tydligt tuffare i vår gransk-
ning innan de tidigare beslu-
ten togs. Vi har fattat beslut 
om att bygga om isbanan 
samt byggt omklädningsrum 
som i och för sig delas med 
fotbollen. Men innan bandy-
huset diskuterades så beslu-
tade vi om åtgärder för ca 24 
miljoner totalt. Kanske skulle 
vi redan då ha diskuterat om 
vi verkligen skulle ha investe-
rat i en ny isbana? Sen fattade 

vi beslut om att bandyklubben 
skulle få arrendera marken. 
Detta för att möjliggöra en 
byggnation av en bandyhall. 
Det var kanske då vi skulle ha 
satt stopp? 

Efter det fattade vi beslut 
om en kommunal borgen på 
12 miljoner till bandyklubben 
för att de skulle kunna bygga 
sin hall. 

Vi kan nu konstatera att 
klubben inte klarade av sats-
ningen och därmed är kom-
munens kostnader uppe i 36 
miljoner – 24 miljoner i in-
vesteringar och 12 miljoner i 
borgen. 

Konkurs?
Då kommer nästa fråga. Skall 
man låta klubben gå i kon-
kurs, ta kostnaden på totalt 
36 miljoner och inte få något 
för pengarna eller skall man 
fullfölja det man påbörjat och 
lägga ut ytterligare 5 miljo-
ner så att hallen blir klar och 
klubben kan fortsätta med sin 
verksamhet? I den vågskålen 
måste man också lägga all den 
ungdomsverksamhet som be-
drivs samt allmänhetens fria 
åkning. 

När man lyssnar på folk 
som ringer och mailar så får 
man också en massa argu-
ment. Det handlar om his-
toriska händelser med tidi-
gare konkurser; att man inte 
har skött sina åtaganden vad 
gäller skyldigheter i samband 
med intäkter från de stora re-
klamskyltarna i Bohus samt 
att man lurat kommunen i 
andra affärer såsom pantsätt-
ning av kommunens hus. 

Vi har valt att bortse från 
de historiska händelserna i vår 
bedömning. Varför frågar sig 

vän av ordning? Som vi ser 
det kan man inte belasta den 
nuvarande styrelsen och be-
straffa en klubb för händelser 
som den nuvarande styrelsen 
inte varit med och beslutat 
om. Vi vet att det finns andra 
som diskuterar annorlunda 
men det får de ta ansvar för.

Om den nuvarande sty-
relsen gjort något olagligt 
så överlåter vi det med varm 
hand till rättssystemet där 
polis och åklagare får utreda 
frågan. Vi tänker inte döma 
någon i förväg! 

Så i skrivande stund 
kommer vi att säga ja till att 
kommunen tar över bandyhu-
set och skriver ett skötselavtal 
med klubben för att säkerstäl-
la att driften fungerar. Detta 
endast för att säkra de redan 
gjorda investeringarna! 

Vi ser fram emot polisens 
utredning. Efter det ska vi ta 
ställning till eventuella synda-
bockar. 

Sist men inte minst så är vi 
övertygade om att Ale Arena 
kommer att vara ett tillskott 
till kommunen. Den kommer 
att ge en hel del nya möjlig-
heter. Men nästa gång hoppas 
vi att kommunen själv får be-
stämma vilka investering-
ar man skall göra och i vilken 
takt de skall göras. 

Vi ser fram emot ett Kom-
munfullmäktige där det tas 
beslut i frågan! Vi hoppas att 
alla politiker tar ställning! 
Oavsett vilket beslut man 
stödjer så får man ta ansvar 
för detta! 

Allians för Ale
Jan Skog (m)

Rose-Marie Fihn (fp)      
Roland Wall (c)

Sune Rydén (kd) 

Alafors Kiosk & Grill 
söker

extrahjälp
alla dagar.

Är du intresserad?
Ring Nader, 0303-74 02 10
                   0739-36 90 20

Hallå!


