
BOHUS. En skylt på 
fasaden och ett par 
nere vid E45 har varit 
önskemålet för Ale 
Arena.

Nu är skyltfrågan på 
själva anläggningen 
äntligen uppsatt.

Turerna kring ekono-
min fortsätter dock.
Ale-Surte BK AB fick i veckan 
som gick klart med en avbe-
talningsplan för sin skuld till 
Ale kommun (267500 kr). 
Parterna är också överens om 
att ett nytt hyresavtal måste 
tas fram. Dagens hyresnivå 
(1 Mkr om året) anser klub-

ben/bolaget vara för högt. 
Detta baseras på det faktum 
att det nu byggs fler bandy-
hallar i Västsverige och att 
konkurrensen om hyresgäs-
terna kommer att öka nästa 
säsong.

I handlingarna framgår 
att Ale kommun har räknat 
på vad ett totalt kommunalt 
driftansvar för hallen skulle 
kosta. Enligt förvaltning-
en skulle det innebära ökade 
kostnader. Idag sköter Ale-
Surte BK arenan med ett så 
kallat skötselavtal i botten.

Att bolaget har kommit 
efter med bland annat hyror 

beror på likviditetsbrist. Fod-
ringar till andra klubbar som 
hyrt in sig i Ale Arena uppgår 
till ca 270 000 kronor. Utifrån 
detta beslutade den politiska 
majoriteten, Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet och Vän-
sterpartiet att ge bolaget en 
avbetalningsplan med 50 000 
kronor per månad.

Jan Skog (M) och övriga 
allianspartier samt Aledemo-
kraterna reserverade sig och 
ansåg att Ale kommun borde 
förhandla med Kungälvs 
kommun om ett eventuellt 
samarbete i bandyhallen.
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SE HIT!
Vi lägger om ert tak 

till vinterpris nu!

450 kr/kvm
ex. moms inkl material

Betongpanna, papp, läkt ,container
Även allt inom tak- och fasadrenovering

Ring för kostnadsfri offert eller besök!

ORVETO BYGG
Alla dagar alla tider året om!

0303-74 00 81 / 0700-751 732 
innehar F-skatt, momsregad

The Cloud redo för FFestivalborgestivalborg
NÖDINGE. Några dagar 
innan Alerocken existe-
rade inte vinnarlåten.

The Cloud anmälde 
sig sist, men vann till 
slut hela tävlingen med 
en helt ny egen låt.

På Festivalborg är 
de ett av tre band som 
uppträder tillsammans 
med en – än så länge 
– okänd artist.

The Cloud är för närvaran-
de ett av Ales hetaste rock-
band. Före jul vann de juryns 
förtroende i Alerocksfinalen 
2008. Det tämligen färska 
bandet är så nytt att de har 
svårt att genrebestämma sig 
själva.

– Skriv att vi är som Radio 
Bandit; vi spelar vad vi vill, 
säger trummisen Niclas 
Olsson.

Efter ett tag är de överens 
om att poprock nog är den 
bästa beskrivningen. Hela 18 
band medverkade i Alerock-
en. Trots hård konkurrens var 
juryns motivering glasklar.

– De föll framför allt för 
vårt framträdande och sa att 
bandet hör hemma på de 

större scenerna. Sådant ger 
självförtroende. Just live-
grejen är ju det man spelar 
för. Att få med sig publiken 
är ett stort lyft, säger sånga-
ren Viktor Larsson.

AC/DC och Beatles
Inspiration hämtar bandmed-
lemmarna från olika håll. Det 
prats om AC/DC, Beatles och 
Jimi Hendrix om vartannat.

– Vi har rätt olika smak, 
men det är nog det som gör 
att vi kompletterar varandra 
så bra i bandet, menar Mat-
tias Salek, gitarrist.

Som förstapris i Alerocken 
får bandet spela in en demo 
och dessutom får gruppen lov 
att uppträda på Festivalborg 
i Ale gymnasium. Där med-
verkar ytterligare två band 
som vi kommer att presente-
ra under våren samt en väle-
tablerad artist.

– De har tydligen skrivit 
kontrakt med en kändis, men 
än så länge vill ingen avslö-
ja vem det är. Jag hoppas på 
Håkan Hellström, säger 
Viktor Larsson.

Förväntningarna inför 
Festivalborg är redan stora, 
trots att det återstår nästan 

fyra månader.
– Det blir häftigt med 

mycket publik och en stor 
scen. Vi ska ladda för fullt, 
lovar Joakim Erlandsson, 
basist i  The Cloud.

Lokaltidningen springer 
sedan på fritidsledaren, Jonas 
Ekstrand. 

Nå, vem är det som ska 
uppträda på Festivalborg?

– Det enda som är känt är 
tre band, The Cloud, och två 
grupper från högstadiet. För-
eningen Löftet, unga arrang-
örer, jobbar med start vecka 
7 varje vecka med att plane-
ra Festivalborg. De får avgöra 
när artisten ska presenteras, 
svarar Jonas.

Löftet består av ett 30-tal 
ungdomar från hela kommu-
nen som nu har ett nytt jätte-
arrangemang framför sig.

– De är helt suveräna, pla-
nerar allt i minsta detalj. Utan 
dem hade vi inte kunnat ge-
nomföra Festivalborg, menar 
Jonas Ekstrand.

THE CLOUD
Bandmedlemmar: Viktor 
Larsson, Älvängen, 17 år, 
sång och gitarr, Mattias 
Salek, Älvängen, 17, gitarr, 
Joakim Erlandsson, Skön-
ningared, 17, bas och sång, 
Niclas Olsson, Ytterby, 17, 
trummor.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Äntligen på 
plats.

En skylt i 
kommunens 
röda färg 
pryder nu fa-
saden.

Foto: Allan 
Karlsson

Första skylten på plats
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ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Obs! Ny dag! 
Torsdagar kl 18.30

i Folkets Hus, Älvängen

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Varmt välkomna!


