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Ale Torg

NyinvigningNyinvigning

Mingla och inspireras i 
Ales förtrollande julbutik!

Torsdag 27/11 kl 18-21

Vi har förnyat vår butikVi har förnyat vår butik 

och vårt sortiment medoch vårt sortiment med 

sagolika ting.sagolika ting.

25%25%
rabatt pårabatt på 

allt julpyntallt julpynt

Vi stänger butiken mellan kl 17-18 på torsdag för 
att få tomtar, änglaspel och annat pynt på plats

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
Förutom Julafton 8–17 • Juldagen 10–17
Nyårsafton 8–17 • Nyårsdagen 10–22

Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar
Priserna i annonsen  gäller 24 november - 31 december 2008.

God 
1:a advent!

Julvört

30:-
2 för

Fazer • 480g  • Jmf pris 31,25/kg

I manuella disken

Prins-
korv 

50:-/kg

82% kött • Charkmäster

Jul-
äpplen

15:-/st

 Jmf pris 7,47/kg

Ingrid-Marie 2 kg

Läsk
CocaCola, Fanta, Sprite 2L

Priserna i denna annons 
gäller under hela december!

30:-
2 för

+pant

Gå in på www.ica.se/ale och be-
kanta dig med vår hälsocoach 
Maria Brandin, världsmästare och 
småbarnsmamma, hon svarar på 
Dina frågor!

från oss alla på Ica Kvantum!

Ale-Surte begär anstånd
BOHUS. Ale Arena ägs 
av Ale kommun, men 
hyrs av Ale-Surte 
Bandy AB.

Nu har hyresgästen 
på nytt begärt betal-
ningsanstånd för ett 
antal förfallna fakturor.

– På tjänstemanna-
nivå har vi föreslagit 
att inte bevilja något 
mer anstånd. Kom-
munen är ingen bank, 
säger kommunjurist 
Eva-Marie Ekman.
Det var i juni som Ale-
Surtes aktiebolag fick betal-
ningsanstånd för ett belopp 
nästan motsvarande 500 000 

kronor. Fakturorna skulle is-
tället betalas den 20 oktober. 
Så skedde inte. I fredags var 
fortfarande 267 500 kronor 
oreglerat och Ale-Surte har 
på nytt begärt anstånd. Detta 
ska kommunstyrelsen be-
handla i nästa vecka.

– Det är ett politiskt beslut, 
men handläggande tjänste-
män anser inte att något mer 
anstånd ska beviljas och vi 
följer redan de kravrutiner 
som Ale kommun alltid an-
vänder. Skälet till att de inte 
kan betala är att klubben i 
sin tur har svårt att få betalt. 
Det är en fråga om likviditet 
och det menar vi att man får 
lösa med bankinstitut. Kom-

munen är ingen bank, menar 
Eva-Marie Ekman.

Att kommunstyrelsen 
handlägger frågorna har sin 
bakgrund i det avtal som teck-
nades mellan kommunen och 
föreningen. En av förutsätt-
ningarna för affären var att 
kommunen skulle ha en god 
insyn i ekonomin.

Sedan i somras har ytter-
ligare fakturor förfallit till 
betalning. Ale-Surte AB:s 
totala skuld till Ale kommun 
i skrivande stund är 299 372 
kronor. 

Ale Arena. Ekonomin runt Sveriges tredje inomhushall för bandy är på nytt föremål för dis-
kussion.

– Drygt 300 000 har förfallit
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