
NÖDINGE. Återremiss.
Det är ingen hejd på 
kaoset runt bandyhuset 
i Bohus.

Kommunstyrelsen 
gjorde tvärtemot vad 
man sade veckan innan 
och beslutet som skulle 
tas i fullmäktige på 
måndag ligger återigen 
på is.

När Kommunstyrelsen 
skulle behandla frågan i tis-
dags fick ledamöterna plöts-
ligt ny information. Det har 
nu dykt upp tveksamheter 
kring momseffekterna vid 
ett ägarbyte. Hade det upp-
lägg som presenterades i förra 
veckan genomförts hade Ale 
kommun suttit med Svarte 
Petter. En momspeng på 4,5 
Mkr hade tillkommit.

– Vi har ändå haft inne ex-
pertis för att utreda eventuel-
la momseffekter. Vid ytterli-
gare en kontroll fick vi ny in-
formation från Skatteverket 
och valde därför att inte riske-
ra något. Nu återremitterar vi 
ärendet för att utreda moms-

frågan i detalj. Jag tror att 
vi behöver två veckor, säger 
kommundirektör Stig Fre-
driksson som erkände att det 
kändes lite pinsamt.

Ja, i förra veckan var det 
andra tongångar. Då var 
allt klart för beslut. Efter-
som Kommunstyrelsen fick 
backa kan inte Kommunfull-
mäktige behandla ärendet på 
måndag.

– Det är en komplicerad 
fråga med svåra omständig-
heter. Momsreglerna är olika 
för företag, föreningar och 
kommun. Därför är det vik-
tigt att vi försäkrar oss om att 
vi gör rätt, säger Kommunsty-
relsens ledamot, Jarl Karls-
son (s).

Däremot tog Kommunsty-
relsen beslut om den omtalade 
ismaskinen eller rättare sagt 
man föreslår Kommunfull-
mäktige att bevilja tilläggsan-
slag till Barn- och ungdoms-
nämnden. Anslagets storlek är 
910 000 kronor.

Som lokaltidningen ti-
digare har berättat har Ale 
kommun polisanmält för-
svinnandet av sina två tidiga-

re ismaskiner. Den polisut-
redningen får tills vidare leva 
sitt eget liv. En ny ismaskin, 
anpassad för inomhusbruk, är 
ändå ett krav för fortsatt verk-
samhet i bandyhuset.

Kommunstyrelsen föreslår 
också Kommunfullmäktige 
att föreslå kommunrevisionen 
att granska hela ärendet kring 
bandyhus och ismaskin.

Endast Aledemokraternas 
Ingela Nordhall reserverade 

sig mot besluten i Kommun-
styrelsen.

Ale-Surte Bandyklubb har 
valt att inte tala med lokaltid-
ningen i frågan.
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Jag behöver dig!
Vi söker familjer som kan ge ett barn en familj och ett hem,

ett familjehem.

Intresserad av att skapa trygghet för otrygga barn?

Ta kontakt med Ingrid Haggren eller Monika Israelson Carlsson 
på telefon: 0322 63 70 30 eller gå in på www.familjeresurs.se

Finns det hjärterum så finns det stjärterum!

Bolltorpsvägen 8  |  441 57 Alingsås 0322-637030  |  info@familjeresurs.se

En trafikolycka inträffade på E45 i Nol klockan halv elva i tis-
dags förmiddag. En långtradare, som färdades i södergåen-
de riktning, skulle svänga in till Osbacken. De två efterföljan-
de fordonen uppfattade detta och saktade in, men föraren till 
den tredje bakomvarande bilen, en röd Saab, var inte lika upp-
märksam. Kollisionen blev våldsam när Saaben först dundra-
de in i den framförvarande bilen, för att sedan hamna i diket 
på den motsatta sidan. Fem personer fick avföras till Kung-
älvs sjukhus, tre med ryggsmärtor och två som klagade över 
onda nackar. Ett stort räddningspådrag med fyra ambulanser, 
ambulanshelikopter, tre fordon från räddningstjänsten i Nol 
samt två polispatruller anlände olycksplatsen. E45 stängdes 
av i båda färdriktningarna under cirka en timmes tid.

Text: Jonas Andersson Foto: Allan Karlsson  

www.vgregion.se

Var med och påverka 
hälso- och sjukvården 
i Ale

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

Krock i Nol – fem 
personer till sjukhus
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Älvängen

Dags för semla!

NÖDINGE. Alemässan 
2008, 17-19 april, blir ett 
megaarrangemang.

Fyra mässor under 
samma tak.

Det är möjligt eftersom 
Alemässan i år flyttar in i 
Bandyhuset.
Tre upplagor i Ale gymnasium fick 
räcka. Nu är det dags att koppla nya 
grepp. Därför flyttar Alemässan in 
i Bandyhuset i mitten på april. Till-
sammans med Ale-Surte BK ska fyra 
mässor arrangeras under samma tak.

Alemässan 2008 innehåller 
Näringslivsmässa, Bomässa, Motor-
mässa och Föreningsmässa.

– Utrymmet är sex gånger så stort 
som i Ale gymnasium så vi har alla möj-

Alemässan 2008 planeras 
för fullt.

Alemässan flyttar 
till Bandyhuset

Ale kommun köper bandyhuset
NÖDINGE. Ale-Surte 
Bandyklubb och Ale 
kommun är överens om 
affären.

Ale kommun köper 
bandyhuset för 17,2 
Mkr.

Beslutet är förankrat 
hos majoriteten av full-
mäktiges ledamöter.

Först måndag 28 januari tas 
det formella beslutet av Ale 
kommunfullmäktige. Fram-
kommer inget nytt ska parter-
na nu vara överens om såväl 
köpavtal som skötselavtal.

– Skönt, när det här är löst 
ska jag aldrig mer ta ordet 
bandyhus i min mun, säger 
kommunalråd Jan Skog (m)
som tycker hela affären är en 
sorglig historia.

Läs sid 2, 4 och 7
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i Ale

– Parterna överens om skötselavtal och köpeavtal

Köpet av bandyhuset 
stoppades – återremiss
– Osäkerhet kring eventuell momseffekt

Faksimil Alekuriren vecka 3, 2008.
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