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Vi gör det enklare att börja ett nytt liv.
Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Kungälv 0303-645 50  www.fastighetsbyran.se

v Boyta 90-94kvm

v Avgift från 5.957:-/mån inkl värme, VA, kabel-

tv,bredband & IP-tele.

v Hiss: Ja. Stor balkong eller uteplats

v Adress: Ytterby Torg 17, lgh 1013

v Visas sön 10/2 12:00-13:00. Välkommen!

Tag chansen, endast 5 lägenheter kvar!

Här har ni möjlighet att se när det nya Ytterby

Centrum växer fram, med närhet till ALLT tex.

bibliotek, post, apotek, skola och vårdcentral.

Tåget tar dig till Göteborg på 20 min. Inflytt-

ningen har påbörjats och det finns 5 st toppfrä-

scha lägenheter om 2-4 rum och kök kvar.

Samtliga har öppen planlösning med genom-

gående parkettgolv, helkaklade badrum och

gästtoalett. Stora fönsterpartier. Pris från

1.572.000:- Tel: 0303-645 50

Webbnr: 5140-70564

YTTERBY / CENTRUM / NYPRODUCERADE LGH

v Utgångspris 2 400 000:-

v 6 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 165 kvm, biyta 48 kvm

v Tomt 1 486 kvm Sluttning

v Byggt 1928
v Adress: Hallbackevägen 6

v Visas sön 10/2 13.00-14.00

Med underbart sjöläge och strandtomt och fantastisk utsikt finner ni denna fina tvåplans funkisvilla med

källare och pool vid Vimmersjön i Nödinge. Frihet och rogivande för själen med möjlighet att ta ett

morgondopp i sjön eller i den egna poolen. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1404

NÖDINGE

Fullmäktige klubbade köp av ismaskin
ALAFORS. Kommunfullmäk-
tige beviljade i måndagskväll 
ett tilläggsanslag till Barn- 
och ungdomsnämnden om 
910 000 kronor.

Pengarna är avsedda för 
anskaffandet av en ny isma-
skin anpassad för inomhus-
bruk.

Beslutet togs efter en frän 
debatt där åsikterna var 
nästan lika många ledamö-
terna.

Om det är något som redan har blivit 
en trend i år, så är det att ha en åsikt 
om bandyhuset i Bohus. Det tycks 
nämligen alla ha – inte minst om is-
maskinerna. Köpeavtalet mellan Ale 
kommun och Ale-Surte BK beträf-
fande själva huset kom inte upp till 
beslut på grund av att momseffekten 
av köpet ännu inte beretts färdigt.

Däremot lyftes frågan om hu-
ruvida Barn- och ungdomsnämn-
den skulle få ett tilläggsanslag på 
910 000 kronor för att köpa in en 
nödvändig ismaskin. Denna fråga är 
särskilt laddad eftersom kommunens 
två gamla ismaskiner har sålts vidare 

utan att detta har avtalats. Ärendet 
har polisanmälts. Oavsett är det 
ofrånkomligt att det behövs en ny 
ismaskin till bandyhuset. De övriga 
överenskommelser som är på gång 
mellan bandyklubben och kommu-
nen bygger på att även ismaskinen 
ska vara i kommunal ägo. Därför var 
inköpet uppe till beslut i kommun-
fullmäktige.

Cyklat förr
– Den här klubben har varit ute och 
cyklat förut. Varje gång de inte klarar 
sin ekonomi knackar de på s-ledning-
ens dörr. När ska ni lära er? Beslutet 
om ismaskinen ska tas samtidigt som 
husaffären. Vad är det för belopp om 
910 000 kronor? Vem har sagt att 
en ismaskin kostar det? Har vi gjort 
någon upphandling? Kommunens 
ismaskiner har väl också ett värde? 
Vem har fastställt det och varför? frå-
gade Jan A Pressfeldt (ad) som var 
först upp i talarstolen.

Barn- och ungdomsnämndens 
ordförande, Eje Engstrand (s):

– Vi har inte gjort någon upp-
handling. Hur skulle det ha sett ut? 
Göra en upphandling innan vi har 

fått pengarna? Vi har fått en indika-
tion på att en ny ismaskin ligger runt 
910 000 kronor sedan räknas inbytet 
av i vanlig ordning och vi kommer 
självklart inte att betala mer än nöd-
vändigt.

Rose-Marie Fihn (fp) gav sig 
också in i debatten.

– Jag är inte förtjust och hoppar 
inte jämfota – det gör vi i och för sig 
väldigt sällan i fullmäktige – men vi 
har en isbana och då måste vi ha en 
ismaskin. Jag utgår från att summan 
korrigeras när alla pusselbitar är på 
plats.

Även Sune Rydén (kd) tillstyrk-
te förslaget.

Tacksamma
– Vi ska vara väldigt tacksamma för 
att vi har fått låna två ismaskiner  av 
den möjliga säljaren under tiden som 
den här "affären" har pågått. Om vi 
säger nej ikväll är risken stor att fö-
retaget hämtar hem sina lånemaski-
ner.

Torbjörn Köre (mp) gick emot 
sina vänner i majoriteten.

– Vi tycker att det är viktigt att det 
genomförs en revision av hela ären-

det innan vi tar beslut. Det behövs 
pengar till förskolan, äldreomsorgen 
med mera. Avslag.

Det uttalandet fick Göran Karls-
son (v) att ta till orda.

– Jag kan inte heller hoppa jämfo-
ta idag, men jag kan konstatera fakta. 
Kommunens två ismaskiner är borta, 
det ärendet är polisanmält. Kommu-
nen borde ha varit tydligare när det 
plötsligt dök upp en orderbekräftel-
se på en ny ismaskin –vi skulle sagt 
ifrån att Ale kommun inte har be-
ställt någon. Att köpet av en ismaskin 
nu skulle vara skillnaden mellan att 
rädda kvalitén i förskolan och vården 
för de gamla är magstarkt. Då är det 
bättre, Torbjörn, att du står upp för 
att miljöpartiet vill inte ha någon is-
maskin. Ni vill inte att Ales barn ska 
få åka skridskor och klubben ska inte 
ha någon hjälp av Ale kommun. Stå 
upp och säg det istället.

Jan A Pressfeldt (ad) och Leif 
Gustafsson (m) var hårda i sin kritik 
mot hur ärendet har handlagts. De 
menade att en affär mellan Malte 
Månsson AB (säljaren av ismaski-
ner) och Ale kommun redan är upp-
gjord.

– Det finns en orderbekräftelse på 
detta och det är precis det beloppet 
som ni nu begär i tilläggsanslag, sa 
Pressfeldt.

Eje Engstrand upprepade vad han 
sagt tidigare.

–Läs på, Jan A Pressfeldt! Det 
finns en orderbekräftelse, men detta 
är polisanmält. Vi har inte accepte-
rat den.

Pressfeldt hävdade också i ett av 
sina anföranden att Ale-Surte BK:s 
styrelse skulle vara densamma som 
vid konkursen för tio år sedan, vilket 
inte är sant. Ordföranden, Rolf Eng-
ström, tillträdde 2003. Enda ordi-
narie ledamoten som är kvar från 
1998 är Lennart Johansson, tidi-
gare kassör. Det gick också ett osant 
rykte om att Rolf Engström skulle 
ha lämnat sin post som ordförande i 
bandyklubben.

Moderaterna förutom kommu-
nalrådet Jan Skog röstade likt Alede-
mokraterna på avslag.

ÅHÖRARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Publikfavorit i repris. Artister framför Elvis 
musik på sitt eget sätt. Även i år är Robert 
Andersson en av huvudattraktionerna...

Foto: Allan Karlsson

Elvisparken
– även 2008
I somras arrangerades en Elvisfestival till 
minne av rockkungens 30-årsdag. Den gamla 
anrika dansbanan i Alafors, tre mil norr om 
Göteborg, fylldes till bristningsgränsen och ett 
storslaget publikrekord på 1300 noterades. Nu 
meddelar arrangören att det blir en favorit i 
repris redan till sommaren. Elvisparken öppnar 
lördag 16 augusti 2008 kl 18.00. Liksom i fjol 
fylls parken med Elvisentusiaster, souvenirs-
hop, barbeque, musik, jippo och inte minst av 
minnen från The King.

– Intresset är genuint och den magiska kväl-
len gör sig fortfarande påmind. Förutsättning-
arna för att skapa äkta Elvisatmosfär är de bästa 
tänkbara i en klassisk danspark. Konceptet är 
oslagbart, säger eldsjälen, Kjell Lundgren för 
Elvis Forever Ale.

Fjolårets succéartister med Göteborgsban-
det, Uncle Jam, Gospelkören Blue’n joy och 
showmannen Robert Thore Andersson från 
No Tjafs finns även i år med i programmet.

– Förutom att publiken har önskat en repris 
finns det fler skäl att återupprepa arrangemang-
et. I år är det 40 år sedan Elvis gjorde sin sin stor-
slagna comeback, berättar Kjell Lundgren.

Förra årets festival gästades av publik från 
hela landet och även i år blir det en nationell 
markandsföring.

Elvisparken arrangeras i samarbete mellan 
Ahlafors IF, Elvis Forever Ale och C2 VVS 
AB.jettf


