
Fastighetsägare i Ale 
kommun har sökt och fått 389 
000 kronor i statligt investe-
ringsstöd till energieffektivi-
sering och förnybar energi i 
offentliga lokaler. Det mot-
svarar14 kronor per kommu-
ninvånare, vilket placerar fast-
ighetsägarna i Ale kommun på 
plats 259 bland Sveriges 290 
kommuner när det gäller att 
utnyttja stödet till energief-
fektivisering.

– Effektivare energianvänd-
ning och utfasning av fossila 
energikällor minskar utsläp-

pen av växthusgaser. Fastig-
hetsägarnas engagemang är 
viktigt, säger Louise Sarbäck-
en, chef för energirådgivning 
på E.ON Sverige. 

I december 2007 hade fast-
ighetsägare i Ale kommun be-
viljats 389 000 kronor av det 
statliga stöd som gäller en-
ergieffektivisering och över-
gång till förnybar energi i lo-
kaler som används för offent-
lig verksamhet. Det motsvarar 
14  kronor per invånare i kom-
munen vilket, vid en jämförel-
se med övriga kommuner, pla-

cerar fastighetsägarna på plats 
259 i ”energieffektiviserings-
toppen”.

Investeringsstödet infördes 
år 2005 och omfattar totalt två 
miljarder kronor fram till och 
med utgången av 2008. Exem-
pel på stödberättigade åtgär-
der är konvertering av värme-
system från fossila till förny-
bara energikällor, anslutning 
till fjärrvärme, installation av 
energieffektiv belysning, till-
läggsisolering och installation 
av solceller.

Stödets storlek är högst 30 
procent av kostnaderna, utom 
för installation av solcellsystem 
där stödet kan uppgå till hela 
70 procent. 

– Hittills har knappt 1,5 

miljarder kronor av stödpeng-
arna fördelats. Fastighetsägar-
na i Ale kommun kan fortfa-
rande ansöka om att få vara 
med och dela på de drygt 500 
miljoner kronor som återstår, 
säger Louise Sarbäcken.

���
Oppositionens möj-

ligheter att göra 
sin stämma hörd 

i politiken är genom mo-
tioner, interpellationer, 
enkla frågor och insända-
re. Denna rättighet tar so-
cialdemokraterna delvis 
ifrån oss genom att utnytt-
ja en skrivelse i ett regel-
verk som har ett helt annat 
syfte. Låt oss titta på ett ex-
empel.. Vi skrev en motion 
som handlade om motets 
placering i den norra delen 
av kommunen. Vi inom 
borgerligheten anser att 
den naturligtvis skall ligga 
vid samhället Alvhem och 
socialdemokraterna vid 
Grönnäs. Frågan har aldrig 
behandlats i Ale kommun-
fullmäktige och likväl går 
s-kommunalråden ut med 
att den skall ligga i Grön-
näs. 

Vår motion handlade 
om att ta politisk ställning 
i frågan för att bland väg-
verket skall kunna planera 
såsom kommunen vill. Sos-
sarna blev osäkra på att om 
de hade majoritet i denna 
fråga. För att undvika ett 
eventuellt nederlag vid en 
eventuell votering i Kom-
munfullmäktige så valde 
sossarna att låsa ner frågan 
i skrivbordslådan med de 

konsekvenser detta för med 
sig. Jag hävdar att demokra-
ti skall vara ett ledord i varje 
politisk fråga. 

Situationen vi idag har 
i Ale är ohållbar då vi dels 
har ett socialdemokratiskt 
kommunalråd som är sjuk-
skriven till 50 % som sitter 
hemma och styr kommu-
nen utan dialog med övriga 
politiker, framför allt oppo-
sitionen. Det vikarierande 
socialdemokratiska kom-
munalrådet gör sitt bästa 
att informera men har inte 
alltid tillgång till all infor-
mation. Detta tillsammans 
gör att det tar längre tid att 
komma till beslut i frågor 
som är väsentliga. Till ex-
empel att snabbt komma 
igång med utbyggnaden av 
Kronogården innan efter-
frågan hinner avta. 
Så ett gott råd till socialde-
mokraterna, prata inte bara 
om demokrati utan se till 
att det är ett instrument i 
varje ärende.

Jan Skog (m)
Kommunalråd
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Kommunstyrelsen 
kallades till ett extra-
möte den 22 janua-

ri för att dels besluta överta 
bandyhuset från Ale-Surte 
Bandyklubb för 17,2 milj 
kr (Ale kommun har tidi-
gare lagt ner 24 milj kr för 
omklädningsrum, ny isbana 
mm), dels besluta om till-
läggsanslag på cirka 1 milj 
kr för inköp av ny ismaskin. 
Vad gäller ismaskinen har 
det visat sig att bandyklub-
ben, utan skrupler, hade sålt 
de båda gamla maskinerna. 
Som ”straff” begärde man, 
och fick, av kommunstyrel-
sens majoritet nästan 1 milj 
kr för att köpa en ny! Endast 
Aledemokraternas ledamot 
gick emot detta ansvarslösa 
slöseri med skattemedel. 

– Vad gäller övertagandet 
av själva bandyhuset sväl-
ler affären för varje dag: Ale 
kommun, dvs med samma 
majoritet exklusive Alede-
mokraterna, hade ju gått i 
borgen för 12 milj kr för 
bygget och för att rädda 
dessa anser man sig tvung-
na att överta hela huset med 
samtliga nu kända andra 
skulder, c:a 5,2 milj kr, dvs 
totalt 17,2 milj kr. 

–  Kommunstyrelsens för-
valtning hade upprättat ett 
förslag till avtal om köp av 
bandyhuset (= lös egendom) 
och efter min genomläsning 
av detta avtalsförslag upp-
täcker jag att man, förutom 
ett antal rena formfel, glömt 

bort att ta hänsyn till att 
man indirekt faktiskt också 
övertar en momsskuld om   
c:a 4 milj kr! Jag råkar kunna 
dessa regler hyfsat efter att i 
35 år ha jobbat som revisor 
och redovisningskonsult. 

Eftersom Ale-Surte Ban-
dyklubb genom ett mer-
värdeskatteupplägg vär-
digt storfräsarna i skatte-
branschen lyckats få tillba-
ka denna summa i moms 
från Skatteverket skulle man 
enligt gällande regler få 
betala tillbaka denna summa 
till Staten om byggnaden 
såldes inom 10 år! Detta 
hade man händelsevis glömt 
eller snarare: när kravet på 
återbetalning i någon fram-
tid kom från staten ägde 
klubben ingenting och vem 
skulle då få träda in (igen) 
och betala? Rätt gissat: Ale 
kommuns skattebetalare. 

Momsexperter
Jag påpekade detta i ett möte 
med de borgerliga partierna 
den 17/1 före kommunsty-
relsens möte vilket föranled-
de majoriteten att kontrol-
lera mina påståenden, fann 
dem korrekta och beslöt 
att skjuta fram beslutet om 
övertag av bandyhuset och 
reda ut oklarheterna om de 
formella felaktigheterna i av-
talsförslaget och hur man 
skulle tackla momsfrågan. 
Därefter kallades momsex-
perter in (som för övrigt gav 
mig rätt) och man börjar nu 

fila på ett nytt mervärdeskat-
teupplägg för att kringgå be-
stämmelserna om ut/återbe-
talning av mervärdeskatten! 

Jag ställer mig frågan: 
När näringslivets skatte-
dribblare syr ihop skatte-
upplägg vars enda syfte är 
att komma undan skatt blir 
det ramaskri bland vänster-
partierna, det talas om moral 
och etik, men när samma 
vänster (s+v+mp) nu gör allt 
för att hitta ”konstruktiva” 
lösningar med hjälp av (dyrt) 
inhyrda experter börjar det 
bli olustigt. 

Aledemokraternas linje 
har hela tiden varit: NEJ till 
borgen, NEJ till ytterligare 
stöd på bekostnad av andra 
hårt kämpande idrottsfören-
ingar, för att inte tala om ut-
armningen av våra skolor, 
åldringsvård med mera. 
Enda förnuftiga beslut är: 
sätt bandyklubben i konkurs 
och låt en konkursförvalta-
re reda ut alla oklarheter och 
oegentligheter. Ingen skall 
inbilla mig att leverantören 
av hallen kommer att skruva 
ner den och flytta bort den. 
Huset står där det står. 

Jan A. Pressfeldt
Ordf Ale-demokraterna

Ytterligare oklarheter i 
bandyhus-affären
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Huvudsakliga uppgifter
 - Ekonomiadministration
 - Personaladministration
 - Sekreterare och föredragande i arbetsutskott, 
  kyrkonämnd och fullmäktige vilket innebär 
  kvällsarbete 2-3 gånger per månad.

Övrigt
 - Tillträde under maj månad.
 - Facklig kontaktperson SKTF Lars Svernling 
  070-206 78 90.
 - Vi utreder fn. ny utformning av arbetsinnehållet

Kontaktpersoner
Roland Wall, kyrkonämndens ordförande 
070-299 37 72.
Sven_Erik Björklund, kyrkokamrer 0303-33 72 73 
(går i pension).

Välkommen med din ansökan 
senast 18 februari

Skepplanda kyrkliga samfällighet söker

KYRKOKAMRER
Heltid

Demokrati inget för 
socialdemokrater

Alekuriren AB ger sedan 1996 ut lokaltidning i Ale och Lilla Edet kommun. På senare 
år har verksamheten expanderat kraftigt främst med reklambyråuppdrag. I företaget 

arbetar idag åtta heltidsanställda.

söker nu en

Jag skrev en in sändare 
för ett par veckor sedan 
som bland annat hand-

lade o socialdemokraternas 
oförmåga att leda kommu-
nen. Jag tänker här ta upp 
ett exempel för att påvisa 
detta. Vi har en hel del in-
tressenter som vill bygga i 
vår kommun. Socialdemo-
kraterna har satt upp en 
målsättning att öka invå-
narantalet med 2 %. Vi har 
fortfarande högkonjunk-
tur och efterfrågan. Men 
hur tacklar sossarna proble-
met eller rättar sagt möj-
ligheten. Jo man tar fram 

ett bostadsförsörjningspro-
gram som talar om att vi ska 
bygga på de områdena vi 
bestämt och så gör man en 
teoretisk modell om någon 
form av fördelning över 
platser och tid. Sen skickar 
man detta på en remissrun-
da för yttrande till nämnder 
och förvaltningar samt till 
sig själva och Miljöpartiet. 
Vad vi andra tycker är inte 
intressant.  Under tiden så 
stoppar man de områden 
som vi är överens om att på 
sikt bygga ut för att avvak-
ta att man fattar beslut om 
programmet. Under tiden 

så avtar konjunkturen och 
efterfrågan avtar. Så risken 
är uppenbar att man inte 
heller kommer att nå sina 
tillväxtmål. 

Om vi skall klara av att 
växa i en takt som vi är över-
ens om måste man våga fatta 
beslut om att komma igång 
med de stora områdena och 
framför allt så länge det finns 
en efterfrågan. 

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Stora planer liten eller 
ingen verksamhet

Använd skolans lokaler istället
I Lilla Edet betalar vi 

högst kommunalskatt i 
området. Riskerar vi inte 

höjd kommunalskatt om vi 
fortsätter ösa ut pengar på 
projekt som att renovera 
gamla Folkets Hus.

Måste vi inte rätta mun 

efter matsäcken? Går det 
inte att hitta en billig och 
bra lösning för våra behov 
genom att rusta upp Fuxer-
naskolans aula och kanske 
bygga ihop den med idrotts-
hallen? Skolan behöver 
bra lokaler på dagen och vi 

vuxna behöver en bra lokal 
på kvällar och helger. Är det 
inte sådant som brukar kallas 
vinna-vinna-lösning?

Resursmedveten Lilla Edet-bo

389 000 till klimateffektiv energianvändning i Ale

Grafiker
Med redaktionell och kommersiell känsla

Arbetsuppgifterna varierar från enklare annonsproduktion 
till mer avancerade trycksaker. Du kan också få uppdrag 

inom tidningsredigering. Oftast förverkligar vi 
kunders önskemål från idé till färdig produkt. 

Vi utvecklar just nu även alternativa digitala medier, där 
alekuriren.se står i fokus. Hos oss arbetar du självständigt, 
men är samtidigt en viktig kugge i ett lag som varje vecka 

ska lämna en tidning till tryck.

Vi tror att du är en positiv och innovativ person som ser 
deadlines som en utmaning. Yrkesmässiga färdigheter 

inom indesign, illustrator och photoshop är en 
förutsättning för jobbet som sker i Mac-miljö. 

För övrigt lägger vi störst vikt vid personlig lämplighet.

Skriftlig ansökan till: Alekuriren AB, Göteborgsvägen 94, 
446 33, Älvängen.

Vi vill ha din ansökan senast 15 februari.

Mer uppgifter om tjänsten lämnas av
Per-Anders Klöversjö, chefredaktör, 0704-92 35 07 

Kent Hylander, vd, 0704-38 52 58


