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BOHUS. – Det blev inte 
som planerat, men det 
blev bra till sist ändå.

Så summerar, Lennart 
Olsson, projektledare för 
Ale-Surte Bandyklubbs 
husbygge.

Nu ser han bara framåt, 
även om uppförsbacken 
fortfarande är brant.

Efter många turer klubbade 
Ale kommunfullmäktige till 
sist köpet av Ale-Surtes ban-
dyhus på Jennylund. Prislap-
pen fastställdes till 17,2 Mkr. 
Sveriges i särklass billigaste 
inomhushall för bandy.

– Det är ett enastående 
arbete som är utfört av de ide-
ella krafterna i klubben. Sedan 
var det lyckliga omständighe-
ter som gjorde att vi kunde 
resa huskroppen rakt över den 
befintliga planbädden. Vi be-
hövde inte göra några föränd-
ringar i själva kylanläggning-
en, berättar Lennart Olsson.

Det är dock med en viss 
smolk i glädjebägaren som han 
berättar om den mäktiga ban-
dyarenan. Tanken från början 
var inte att kommunen skulle 
köpa bandyhuset. Det blev ett 
nödvändigt förlopp, då klub-
bens finansieringsplan sprack. 
Tilltänkta sponsorer hoppade 
plötsligt av. Anledningen till 
det är inget som klubben vill 
diskutera i media. I juni hade 
kommunfullmäktige beviljat 
Ale-Surte BK en borgen om 
12 Mkr för byggnationen av 
bandyhuset. Redan då påtala-
de klubben att deras egen fi-
nansiering på 4 Mkr inte var 
i hamn.

Öppna kort
– Vi spelade med öppna kort 
hela tiden. Vi hade till och 
med en nödlösning där klub-
ben tog ett banklån för de 
resterande miljonerna, men 
detta stoppade kommunen 
då de inte accepterade ban-
kens krav på säkerhet, säger 
Lennart Olsson.

Klubben försökte länge 
hitta en annan lösning på fi-
nansieringen. Bland annat 
fanns det goda utsikter att få 
2 Mkr i statligt bidrag från 
Idrottslyftet och ytterligare 1 
Mkr från Allmänna arvsfon-
den. Tiden började dock rinna 
ut och när byggräkningarna 

började förfalla till betalning 
fanns i princip inget alterna-
tiv. Ale kommun hade borgat 
för 12 Mkr och erbjöds nu is-
tället att köpa huset. Detta för 
att de sista räkningarna skulle 
kunna betalas. En omfattan-
de förhandling och utredning 
genomfördes. Till sist kom 
parterna överens om ett upp-
lägg som kunde accepteras av 
alla inblandade. Ale kommun 
köpte bandyhuset för 17,2 
Mkr och hyr nu ut hela an-
läggningen till Ale-Surte för 
1 Mkr/år.

– Det motsvarar kommu-
nens kaptialkostnad för köpet 
av huset. Det är en tuff hy-
resnivå som ställer stora krav 
på klubben. Vi måste nu göra 
allt vi kan för att få in pengar 
under årets samtliga månader. 
Därför blir ett arrangemang 
som Alemässan i april oerhört 
viktigt. Lyckas vi där kan det 
säkert ge ringar på vattnet och 
bana väg för fler evenemang, 
menar Lennart Olsson som 
trots alla turer ser positivt på 
framtiden.

Fantastisk arena
– Vi har en fantastisk arena 
med stora möjligheter. Att 
Ale kommun är med som en 
part känns också tryggt och 
jag tycker överenskommel-
sen mellan klubben och kom-
munen är bra. Vi ska fixa det 
här.

Ale kommun bör redan ha 
sett positiva effekter av hus-
bygget. Elförbrukningen ska 
enligt klubbens beräkning-
ar ha minskat med cirka 200 
000 kronor och den ska sjunka 
ytterligare när allt är intrim-
mat.

”Husaffären” rörde upp 

heta känslor i Ale kommun 
och Lennart Olsson erkän-
ner att det var en påfrestan-
de tid som nästan fick honom 
att ge upp.

– Framförallt var det många 
missförstånd och ogrunda-
de uttalanden. Det talades 
om att klubben var i konkurs 
och det har aldrig varit nära. 
Vi har hela tiden betalat våra 
räkningar. Det skedde genom 
att huvudleverantören, Llen-
tab Group AB, valde att för-
dröja fakturan till oss. På så 
vis fick alla andra betalt, be-
rättar Lennart Olsson och till-
lägger:

– Självklart har vi ett stort 
ansvar för att det blev ett kaos. 
Vår finansieringsplan höll 
inte, men det har vi aldrig för-
sökt dölja. Att vi sedan skulle 
ha startat hela byggnationen 
utan ett enda öre är inte heller 
sant. Vi hade pengar, bland 
annat ett par hundra tusen 
från allmänheten.

Turbulensen runt huset 
kvävde engagemanget under 
en tid. Nu har intresset vänt 
uppåt igen och under helger-
na pågår ett omfattande frivil-
ligarbete återigen.

– Det känns jättebra just nu 
och Alemässan blir ett perfekt 
avstamp för nya spännande 
utmaningar med Ale Arena, 
säger Lennart Olsson.

Fotnot: Ismaskinshärvan är också löst. 
Kommunen har fått betalt av leverantö-
ren Malte Månsson och en ny eldriven 
ismaskin är levererad till Ale Arena 
efter en offentlig upphandling.

Ale-Surte BK:s Lennart Olsson har satt 
punkt för bandyhusaffären:

”Nu ser vi bara framåt”
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Lennart Olsson, projektledare för Ale-Surte BK:s husbygge, 
ser nu fram mot första evenemanget utan is – Alemässan.


