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Schmidt är Europas största kökskedja med över 500 butiker i 21 länder. De internationella köken blir allt 
populärare och faller skandinaverna i smaken. Därför öppnar vi ständigt nya butiker i hela Skandinavien.
Schmidts breda och unika kökskoncept gör att vi kan skapa just det kök som passar ditt hem och din stil.

Kom in till din lokala återförsäljare av Schmidtkök och upplev själv skillnaden mellan Schmidt och andra 
bra kök. När du har sett oss råder det ingen tvekan längre.

SCHMIDT KÖK OCH BAD   •    GAMLA ALMEDALSVÄGEN 1-3   •    412 63 GÖTEBORG   •   TEL: 031-405520

ÖPPETTIDER:  MÅN-FRE: 10-18   •   LÖRDAG:  10-14

Nu har Vi äntligen öppnat Schmidt i Göteborg, Välkomna…

Fullmäktige godkände köpet av bandyhuset
– Och nu blir namnet Ale Arena
ALAFORS. Kommun-
fullmäktige godkände i 
måndags köpet av Ale-
Surte Bandyklubbs ban-
dyhus.

Beslutet togs med 
bred majoritet, men 
från vissa håll under 
protest.

– I framtiden hoppas 
jag att det är vi förtro-
endevalda som bestäm-
mer vilka investeringar 
som ska göras. De ska 
inte påtvingas oss, sa 
Rose-Marie Fihn (fp) 
när hon tillstyrkte kom-
munstyrelsens förslag.

Måndagen den 25 februari får 
bandyvännerna minnas som 
dagen D. Efter långa utred-
ningar, många diskussioner 
och överläggningar fanns det 
ett politiskt förankrat köpe-
avtal. I januari återremittera-
des ärendet, då det framkom 
oklarheter i momsfrågan.

– Vi har nu tagit hjälp av 
en konsult med spetskom-
petens i just momsfrågor. Vi 
har också rådgjort med skat-
temyndigheten och känner 
nu att vi har gjort allt som 
går att göra, förklarade kom-
mundirektör, Stig Fredriks-
son som föredrog ärendet för 
fullmäktiges ledamöter.

Ale kommun köper ban-
dyhuset för 17,2 miljoner 
kronor, men håller inne de 

sista 500 000 kronorna till 
dess att klubben har slut-
fört sina åtaganden. Från och 
med 1 mars får anläggningen 
namnet Ale Arena.

– Ale-Surte BK ska fär-
digställa toaletter, en del 
elinstallationer och brand-
skydd innan slutlikvid, påpe-
kade Fredriksson.

Jan A Pressfeldt och 
övriga Aledemokrater var 
tillsammans med Miljöpar-
tiets två ledamöter ensamma 
om att driva nej-linjen. De 
hade stöd hos en del ledamö-
ter på den borgerliga sidan, 
men det var aldrig nära att 
hota köpet.

Olustigt ärende
– Det är och har hela tiden 
varit ett olustigt ärende. Fakta 
i målet är att vi har blivit 
lurade och det är inte första 
gången. Det enda rätta är att 
låta en konkursförvaltare reda 
ut turerna i ärendet, menade 
Pressfeldt.

Elaine Björkman (s), 
kommunstyrelsens ordföran-
de, var nöjd med förvaltning-
ens arbete.

– Jag är ingen expert på 
varken skatt eller moms, men 
så vitt jag kan förstå har vi 
vidtagit alla nödvändiga åt-
gärder för att gardera oss 
mot att göra fel. Nu känns 
det bra och köpet av bandy-
huset kommer att vara en bra 
investering för Ales medbor-

gare, menade Björkman.
Socialdemokraterna var 

ensamt parti om att vara helt 
eniga om att säga ja till ban-
dyhuset. De fick dock stöd av 
flera ledamöter i Alliansen.

– Ikväll köper vi ett ban-
dyhus som vi egentligen inte 
vill ha. Gör man det lätt för 
sig säger man nej och låter (s) 
ensamt ta ansvar för frågan, 
men jag vill inte göra så. Jag 
vill ta ansvar, därför bifaller 
jag kommunstyrelsens för-
slag, sa Rose-Marie Fihn (fp) 
och läste sedan upp en pro-
tokollsanteckning som flera 
valde att ställa sig bakom.

Andemeningen i proto-
kollsanteckningen var att de 
tog beslutet i brist på andra al-
ternativ. Vidare betonades att 
de anser att det är de förtroen-
devalda som fattar beslut om 
vilka investeringar som ska 
göras. Nu blev de tvingade.

Inga fördelar
– Det finns inga fördelar 
med att sätta klubben i kon-
kurs. Vi ska istället försöka ta 
chansen och göra något bra av 
det här. Det finns möjlighe-
ter med en sådan hall och vem 
vet vi kanske kan erbjuda en 
bandyprofil på Ale gymnasi-
um i framtiden, menade Sune 
Rydén (kd) som också ställ-
de sig bakom protokollsan-
teckningen.

Miljöpartiets, Åsa Kasi-
mir Klemedtsson, ansåg inte 

att kommunen är tvingad att 
köpa bandyhuset.

– Vi har sagt nej hela tiden 
och det gör vi idag också. Hur 
kan vi lägga 17 miljoner på 
ett bandyhus när vi inte har 
pengar till de investeringar 
som är nödvändiga? Vi ska 
aktivt styra kommunens ut-
veckling och inte som nu låta 
oss styras att göra oönskade 
investeringar.

Göran Karlsson (v) tyckte 
inte heller att frågan var sär-
skilt roande, men konstatera-
de att utvägar saknas.

– Skulle vi sagt nej skulle vi 
ha gjort det när investering-
en av kylanläggningen dis-
kuterades. Nu är det försent, 
men samtidigt kan vi gläd-
jas åt att kommunen gör en 
väldigt bra affär. Ett bandy-
hus för 17,2 Mkr är det ingen 
annan kommun som har lyck-
ats köpa.

Boel Holgersson (c) ran-
kade frågan som den svåraste i 
hennes politiska karriär.

– Jag försöker tänka lo-
giskt och jämföra med pri-
vatekonomin. Det är omöj-
ligt att investera mer än man 
kan betala och det har klub-
ben onekligen gjort. Det är så 
dåligt skött att jag bara känner 
att nu får det räcka. Det finns 
gränser för vad vi kan accep-
tera.

Pressfeldt begärde sedan 
votering och den slutade 33 
ja, 14 nej och en ledamot 

avstod.
Eje Engstrand (s) hade 

besvarat en interpellation 
från Boel Holgersson angå-
ende föreningsbidragen i Ale 
kommun. Huruvida bidrags-
systement kan anses vara rätt-
vist eller ej vållade debatt.

Orättvist
– Det känns som om bollspor-
terna får alldeles för mycket 
tack vare att de har kostsam-
ma anläggningar. Ta Ale-Surte 
BK som ett exempel. Av de 5 
Mkr som betalas ut i bidrag 
får klubben 1,5 Mkr. Låt vara 
att det är en dyr anläggning, 
men är det rättvist. Jag anser 
att bidragen borde vara reg-
lerade efter antalet aktiva i 
föreningen. Nu är det klub-
bar med anläggningar som får 
den stora delen oavset om de 
har någon ungdomsverksam-
het, menade Holgersson.

Lars-Ove Hellman (s) 
menade att skridskobanan 
drivs med mycket små resur-
ser.

– Tidigare hade vi kom-
munanställda vaktmästare 
som skötte banan. De skulle 
ha ob-tillägg på helger och 
kvällar. Det var dyrt, Boel. 
Idag när klubben sköter den 
genom ett skötselavtal på 927 
000 kronor ska vi bara vara 
glada. Kommunen kan aldrig 
driva en isbana för den kost-
naden. Det skulle bli avsevärt 
mycket dyrare.

Eje Engstrand påtalade att 
det säkert i vissa fall kan före-
falla vara ett orättvist bidrags-
system, men hur når man total 
rättvisa.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Boel Holgersson (c) i debatt 
om föreningsbidragens rätt-
visa i Ale...

...som försvarades av Eje 
Engstrand (s).


