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ALAFORS. En utdragen 
historia går mot sitt 
slut.

Återuppbyggnaden av 
anrika dansbanan Furu-
lundsparken i Alafors 
gick fort efter branden 
julhelgen 2004, men 
hur alla kostnader 
skulle fördelas har 
länge varit oklart.

Försäkringsbola-
get ville inte betala 
bygglovsavgiften på 
drygt 17000 kronor, 
den betalas nu istället 
av Utbildnings- och kul-
turnämnden.

Hjälpen kommer ofta från 
oväntat håll, så även för 
Ahlafors IF. Den helför-
säkrade dansbanan Furu-
lundsparken byggdes snabbt 
upp igen efter branden för 
snart fyra år sedan. I sam-
band med detta ålades AIF 
att betala en bygglovsavgift 
om 17160 kronor. Den be-
stred föreningen och hop-
pades länge att försäkrings-
bolaget, Trygg Hansa, skulle 
stå även för den kostnaden. 
Parallellt äskade föreningen 
om bidrag från Kommunsty-
relsen för att täcka bygglovet, 
men idén full inte i god jord.

Istället hänvisade Kom-
munstyrelsen till Utbild-
nings- och kulturnämnden. 
Utbildnings- och kultur-
nämnden ställde sig positiv 

till att ingå en form av sam-
arbetsavtal med förening-
en, men först ville nämnden 
avvakta försäkingsbolagets 
beslut. Då Trygg Hansa nu 
har meddelat Ahalfors IF att 
man inte tänker ersätta för-
eningen för bygglovsavgiften 
aktualiserades frågan på no-
vembersammanträdet.

–  Vi har tidigare givit för-
eningen ett löfte om att betala 
deras bygglovsavgift och i 
motprestation få lov att dis-
ponera Furulundsparken till 

ett belopp som motsvarar 
avgiften. Det är en fin kul-
turanläggning som vi säkert 
kommer att att ha nytta av, 
men idag hade nämnden nog 
inte tagit samma beslut, ef-
tersom vår ekonomin är be-
tydligt kärvarare än när vi 
ingick avtalet med Ahlafors 
IF, säger nämndens ordföran-
de Monica Samuelsson (s).

Furulundsparken får stöd av Utbildnings- och kulturnämn-
den. Den snart tre år gamla bygglovsavgiften betalas av för-
valtningen.

Bidrag till 
Furulundsparken

DANSANT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Är du en Heting? 
Eller känner du någon? Eller vill du bli? Nu fi nns muggen som 
gör gott för både dig och unga i Ale. Överskottet, 15 kr, för varje 
såld mugg tillfaller Vaknafonden och föreningslivet i Ale.
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