
NÖDINGE. Allt tyder nu på 
att Ale kommun köper Ale-
Surtes bandyhus för 17,2 
Mkr.

Kommunstyrelsens arbets-
utskott var enhälligt, men än 
återstår att kommunfullmäk-
tige ska säga sitt.

Samtidigt polisanmäldes 
det faktum att kommunens 
två ismaskiner sålts utan 
kommunens godkännande.
Härvan runt Ale-Surte Bandyklubbs 
husbygge närmar sig en lösning. Frå-
getecken har rätats ut, bandyhusets 
tekniska status har verifierats och par-
terna har enats om ett sätt att säkra 
den fortsatta driften.

Resultatet är ett köpavtal mellan 
Ale kommun och Ale-Surte BK som 
kommunfullmäktige ska klubba 28 ja-
nuari. Ale kommun köper bandyhu-
set för 17,2 Mkr och avsätter dessut-
om ytterligare 200 000 kronor för as-
faltering och skyltning.

– Det finns också en bilaga i köpav-
talet som reglerar vad klubben ska ha 
färdigställt innan slutlikvid lämnas. 
Det handlar bland annat om brand-
skyddsåtgärder, toaletter och reste-
rande elinstallationer, berättar kom-
mundirektör Stig Fredriksson.

Eftersom själva byggkostnaden 
blev dyrare än beräknat blir det också 
en del förändringar från ursprungs-
planen, exempelvis blir det inget tak 
mellan omklädningsrummen och 
bandyhuset.

– Budgeten på 16 Mkr höll inte rik-

tigt, för att huset ska bli i våra ögon 
färdigt krävs ytterligare 1,2 Mkr och 
därför stannar köpeskillingen på 17,2 
Mkr, förklarar Stig Fredriksson pris-
lappens förändring.

Köpeavtalet kompletteras med ett 
skötselavtal mellan kommunen och 
bandyklubben.

– Det är grundat på de principer 
som övriga klubbar har och den nivå 
som bandyklubben haft tidigare. Vad 
som är nytt är avtalet om kommersi-
ell uthyrning av arenan. Klubben har 
goda möjligheter att tjäna pengar på 
bandyhuset under vintersäsongen, 
men också under det andra halvåret. 
Vi har därför enats om att klubben 
ska betala en årshyra på 1 Mkr till Ale 
kommun samt bekosta elkostnaderna 
från 16 mars till 14 oktober – alltså 
under vår och sommar. Ale kommun 
står för elkostnaden under vinterhal-
våret, säger Fredriksson.

Kapitalkostnad
Ale kommun räknar med en kapital-
kostnad om 1,6 Mkr efter förvärvet. 
Avtalet som reglerar det kommersiel-
la förfarandet är ett sätt för kommu-
nen att få igen lite.

– Dessutom sänker vi våra ener-
gikostnader under vintern tack vare 
huset, så på sikt hoppas jag att både 
kommunen och bandyklubben ska se 
ekonomi i överenskommelsen, påpe-
kar Fredriksson.

Ärendet har haft många turer och 
förhandlingarna mellan parterna har 
varit omfattande. Den politiska viljan 
har dragit åt många olika håll, men 
med det redovisade upplägget verkar 

det finnas en klar majoritet för ett ja 
i fullmäktige.

– Ja, det är den bedömningen som 
vi har gjort i alla fall, säger kommun-
styrelsens ordförande Elaine Björk-
man (s) och kommunalråd, Jan Skog 
(m) instämmer.

– Det är egentligen helt oaccep-
tabelt  att kommunen ställs inför be-
slutssituationer som saknar alterna-
tiv, men så var fallet den här gången. 
Att köpa huset är trots allt det enda 
rätta när situationen är som den är. 
En konkurs gör ingen lycklig, säger 
Skog.

Ismaskinerna
Köpet av bandyhuset har behandlats 
separat från ärendet med de förlorade 
ismaskinerna. Beträffande dessa har 
kommunjurist, Eva-Marie Ekman 
gjort en omfattande utredning där 
alla parter fått säga sitt. Kommun-
styrelsens arbetsutskott tog i tisdags 
del av hennes redogörelse.

– Eftersom ord står mot ord och 
det är omöjligt att bringa klarhet i 
ärendet föreslår hon att kommunen 
gör en polisanmälan av händelsen, 
vilket också har skett. Vi pekar inte 
ut någon enskild person, utan vi kon-
staterar att ismaskinerna är borta och 
nu är det polismyndighetens sak att 
ta reda på vad som hänt, säger Elaine 
Björkman (s).

Tvisten består i att de två ismaski-
ner som Ale kommun ägde var ben-
sindrivna och inte avsedda för inom-
husbruk, därför utreddes om det var 
möjligt att konvertera dessa till alter-
nativt bränsle. Då detta visade sig bli 

kostsamt före-

slog Ale-Surte BK att det vore lämp-
ligare att köpa en ny.

Klubben tog initiativ och bjöd in 
Malte Månsson AB som säljer isma-
skiner. Parterna träffades i maj och 
strax därefter beställer företaget en 
ny ismaskin. Finansieringen är i detta 
skede inte helt klar, men Malte Måns-
son har uppfattat saken som att klub-
ben kommer att lämna kommunens 
båda ismaskiner som dellikvid.

Bandypremiär med panik
När det drar ihop sig till bandypre-
miär blir det panik att hitta en mil-
jövänlig ismaskin. Ale kommun och 
Ale-Surte BK har samtalat om alter-
nativ, men några beslut på att köpa 
en ny finns inte. Malte Månsson AB 
lånar ut två eldrivna ismaskiner till 
Ale-Surte i väntan på ett köp. När 
dessa levereras tas kommunens båda 
maskiner med på returresan. Dessa är 
i behov av service och det finns dess-
utom inte garageutrymme för fler på 
Jennylund.

Detta händelseförlopp är tämligen 
säkert, men vad som sedan händer 
och på order av vem är desto mer 
oklart. Helt klart är däremot att kom-
munens båda ismaskiner idag har fått 
nya ägare utomlands. Ingen på kom-
munen säger sig ha lämnat klarteck-
en för en försäljning. Det säger sig 
ingen i Ale-Surte ha gjort heller. Har 
Malte Månsson utan godkännande 
från någon överhuvudtaget sålt Ale 
kommuns båda ismaskiner?

Absolut inte hävdar företaget som 
menar att Ale-Surte BK beställt en 
ny ismaskin och lämnat kommunens 
gamla ismaskiner som delfinansie-

ring.
– Det är en fråga för rättsväsen-

det. Vi kommer i alla fall att träffa 
Malte Månsson i nästa vecka för att 
diskutera framtiden. Kommunen be-
höver en ismaskin till sitt bandyhus. 
Malte Månsson har också erbjudit sig 
att betala värdet av våra ismaskiner. 
Som sagt det finns en del frågor att 
diskutera, säger Stig Fredriksson.

Kommunjuristen pekar också på 
brister i den kommunala handlägg-
ningen av ärendet. Ale Fritid borde 
ha agerat mer kraftfullt då orderer-
kännandet på en ny ismaskin plöts-
ligt tillsändes Ale kommun från Malte 
Månsson, detta trots att ingen beställ-
ning gjorts.

Bandyklubbens ordförande har 
vid överläggningar under våren med 
kommunledningen försäkrat att ny-
inköp av ismaskin ej skulle bli aktu-
ellt. Eftersom det är en stor investe-
ring som tar tid att handlägga i en 
kommun skulle klubben ha försäk-
rat sig om hur frågan med en ny is-
maskin skulle lösas innan husbygget 
tog fart.

Ale-Surte har i en egen utredning 
avsagt sig allt ansvar i frågan.

Kommunjurist Eva-Marie Ekman 
sammanfattar: "Det är endast en rätts-
lig prövning av händelsen som kan fast-
ställa huruvida någon har förfarit oe-
gentligt då inblandade parters ord står 
mot ord. Vid en polisanmälan av för-
lusten av ismaskinerna blir det polis och 
åklagarmyndighet som får utreda hän-
delsen. Det är sedan åklagarmyndig-
heten som beslutar att väcka åtal eller 
inte."
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Väck dina pengar,
välkommen in 
kl. 06.00-09.00.
Ligger dina sparpengar och slumrar omedvetna om att de 
kan växa fortare? Nu kliver vi upp i ottan och öppnar banken 
redan klockan 06.00 för att hjälpa dig att väcka dina pengar. 
Välkommen in mellan klockan 06.00-09.00 så bjuder vi på 
morgonfi ka och goda råd. Våra jättetidiga öppettider gäller 
t.o.m. den 25 januari.

Klartecken för köp av bandyhus
– Men ärendet med ismaskinerna polisanmäldes i torsdags


