
NÖDINGE. Bohus 
Racings gokartar har 
slutat brumma på Ale 
Ring.

Föreningen har fått 
i uppdrag att avveckla 
verksamheten.

En frustrerad orfö-
rande, Magnus Prim, 
gav sin syn på saken 
förra veckan – åsikter 
som inte delas av Ale 
kommun.

Motvilligt har Bohus Racing 
accepterat att det är färdig-
kört på Ale Ring i Nödinge. 
Nu önskar klubben ändå be-
hålla sin föreningsverksam-
het i kommunen. Därför har 
man bett Ale kommun om 
hjälp med att hitta en lämp-
lig plats för sitt klubbhus som 
är flyttbart från Ale Ring.

– Men på den punkten är 
det kalla handen. De vill inte 
ha med oss att göra, särskilt 
inte efter förra veckans arti-
kel, suckar Magnus Prim som 
inte ångrar ett ord.

– Vi har lagt ner oerhört 
mycket tid och pengar på att 
försöka rädda en ungdoms-
verksamhet. Att vi blir besvik-
na när det slutar så här efter 
mer än 25 års ideellt arbete är 
väl inte så konstigt.

Jörgen Sundén har varit 
kommunledningens handläg-
gare i ärendet.

– Jag har inte svårt att 
förstå besvikelsen, men jag 
tycker inte de ger en rättvis 
bild av hur ärendet har han-
terats. Från kommunens sida 
har vi arbetat med frågan 
om en ny gokartbana sedan 
2002. Vi har haft mängder 
av möten, de flesta är dessut-
om protokollförda, där vi har 
testat olika förslag. Tyvärr, 
lyckades vi inte komma i mål, 
säger Sundén och fortsätter:

– Beträffande hur deras 
lokaler ska avyttras tror jag 
det har uppstått en del miss-
förstånd både i kommunen 
och internt i föreningen. Vi 
har bara förmedlat en kon-
takt till föreningen Aleback-
en efter en förfrågan från 
Bohus Racing. Vi är inte in-

blandade i den frågan, men 
om föreningarna har någon 
idé och vi kan hjälpa till så 
ska vi lyssna.

Som utomstående känns 
ärendet helt obegripligt. I 
Alafors skriker föreningen 
Alebacken efter en större vär-
mestuga och caféteria. I Nö-
dinge gapar Bohus Racing 
om en plats för sitt klubbhus 
och caféteria.

– Vi skulle gärna samnytt-
ja den med en en annan för-
ening. Det har vi framfört till 
kommunen, hälsar Magnus 
Prim.

Återstår för någon att lyfta 
luren. Tänker någon till kan 
två föreningar bli vinnare.
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Kungörelse
Till miljö- och byggnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked för byggnation av två enbo-

stadshus på del av fastigheten Alvhem 1:1.
Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in synpunkter. Eventuella synpunkter skall vara 

inlämnade senast 2010–02–24.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 449 80 Alafors, Miljö- och byggnämnden.

Till miljö- och byggnämnden har inkommit ansökan från Riksbyggen om byggnation av flerbostadshus 

på fastigheten Skårdal 62:22 öster om Skårdalsvägen mellan Sörgårdsvägen och Uppegårdsvägen. 

Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in synpunkter. 

Eventuella synpunkter skall vara inlämnade senast 2010–02–24.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 449 80 Alafors, Miljö- och byggnämnden.
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Vi vet att många småföretagare 
lever ett otryggt liv. 
Det vill vi ändra på!

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 32 Stockholm
Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

Medlemsavgift 1
81 kr/månad

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan 
känna dig trygg även om du skulle bli 

arbetslös. Försäkra dig i sveriges 
största a-kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher. 
Även familjemedlemmar som deltar i 

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en 
företags- eller branschorganisation, du måste 

också vara medlem i en a-kassa för att få 
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA 
på 08-723 44 00 eller besök 

www.smakassa.se och bli medlem.

Kommunledningen bestrider 
Bohus Racings utspel
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Bohus Racing ute i kylan
– Oklart vad som händer med föreningen
NÖDINGE. Efter mer än 
25 år är det färdigkört 
på Ale Ring.

Framtiden för Bohus 
Racing och deras 150 
ungdomar är osäker.

Dialogen med kom-
munen har strandat 
och klubben känner sig 
utslängd i kylan.
Bohus Racing visste vad som 
gällde inför säsongen. Det 
förlängda nyttjanderättsavta-
let för Ale Ring gällde fram till 
30 november 2009. Innan dess 
skulle klubben presentera ett 
markförslag för en omlokali-
sering av gokartbanan och en 
tidsplan för genomförande.

– Det gjorde vi också. 
Bröderna Tilly har ett suve-
ränt förslag för ett nytt mo-
torsportsområde i Kilanda. 
Det kommer att kunna vara 
förverkligat inom fem till sju 

år, men förslaget ogillades av 
kommunledningen som sa att 
det inte var realistiskt. Därför 
lyckades vi inte få till stånd 
en förlängning på nyttjande-
rättsavtalet för Ale Ring, säger 
Magnus Prim, ordförande i 
Bohus Racing.

Klubben har istället tving-
ats inleda en avveckling av 
verksamheten i Ale. Barack-
er, förråd och annat material 
monteras ner. Det enda som 
snart återstår är klubbstugan 
och caféterian.

– Vi har bett Ale kommun 
sedan i november att ge oss ett 
förslag om var vi kan få placera 
den istället. Bohus Racing har 
ändå närmare 300 medlem-
mar och precis som alla andra 
föreningar behöver vi ha nå-
gonstans att träffas oavsett 
om vi får köra gokart i kom-
munen eller ej. Det gick tre 

månader utan ett samtal. Vi 
har nu tvingat fram ett möte i 
veckan (tisdag) där vi hoppas 
få besked om hur de ser på vår 
framtid, berättar en upprörd 
Magnus Prim.

Det som gör honom mest 
förbannad är ryktet om att 
kommunen har planerat till-
föra Alebacken lokalen.

– De har visst uppmärksam-
mat att klubbstugan är flyttbar, 
men de har inte förstått att det 
är vi som äger den. Vår för-
hoppning är att kunna fortsät-
ta träffa våra ungdomar i Ale, 
men vi behöver hjälp med en 
tomt för lokalen. Kommunen 
verkar ha andra planer för vår 
klubbstuga, muttrar Magnus 
Prim.

Lika med noll
Enligt honom har intres-
set och engagemanget för att 
rädda föreningen varit lika 
med noll från kommunens 
sida. Alla samtal om Bohus 
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Faksimil Alekuriren vecka 4, 2010.

Swedbank 
i Surte 
har öppet
Måndag - Fredag  10-15
Torsdag   10-18

Rådgivning och bokade möten 
även på andra tider.
Telefon nr 031-7397420.

Välkommen in!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


