
2010  |   vecka 16  |   nummer 15  |   alekuriren 13

Elräkningen som chockar alla
– 5,5 miljoner i obetald el för Ale Arena
BOHUS. Här är elräkningen 
som chockar en hel kommun 
och som skapar stor förvir-
ring.

5,5 miljon kronor i obetald 
el sedan hösten 2006.

Faktureringen för förbruk-
ningen i Ale Arena har inte 
fungerat, men varför har 
ingen reagerat?

Räkningen från elbolaget Kraft & 
Kultur slog ner som en bomb i Ale 
kommun. Elförbrukningen i Ale 
Arena och Jennylunds isstadion, 
som anläggningen hette innan, har 
inte fakturerats sedan hösten 2006. 
Det gav en imponerande summa om 
5,5 miljon kronor när väl fakturan 
gick iväg.

– Vi har självfallet bestridit faktu-
ran för att utreda vad som har hänt. 
Våra efterforskningar visar att delar 
av elförbrukningen inte har fakture-
rats oss, men varför vet vi inte än. 
Vad vi känner till är att hela områ-
det sanerades från gamla elmäta-
re för att ersättas med en ny. Detta 
gjordes hösten 2006 och efter det har 
faktureringen uppenbart inte fung-
erat, säger kommundirektör, Stig 
Fredriksson.

Han säger också att det saknas 
någon som har haft helhetsansvaret 

och att det kräver en omfattande in-
ternutredning för att bringa klarhet 
i ärendet.

– Vidare finns det ju ett avtal med 
bandyklubben om hur elkostnaderna 
ska regleras. Frysning av is i augus-
ti är kanske inte så billigt som man 
först har trott. Den kostnaden är ex-
empelvis helt och hållet klubbens, 
eftersom kommunen bara står för 
tiden då allmänheten erbjuds skrid-
skoåkning. Det är många delar att ta 
hänsyn till, säger Stig Fredriksson.

När Ale Arena byggdes var ett av 
de bärande argumenten att elför-
brukningen drastiskt skulle sänkas, 
men riktigt så billigt blev det alltså 
inte. Driftskostnaderna för de fyra 
senaste säsongerna ska adderas 
med 5,5 Mkr, men Ale Arena har 
bara varit verksamt sedan novem-
ber 2007.

– Jag är övertygad om att vi har 
sänkt våra kostnader, men eftersom 
vi plötsligt har fått nya kort på bordet 
så får vi syna dem innan vi bringar 
klarhet i vad anläggningen kostar i 
drift, säger Ale-Surte BK:s ordföran-
de Leif Larsson som blev tagen på 
sängen när beskedet kom.

– Det var precis vad vi inte ville 
skulle hända. Vi har kämpat så hårt 
med att komma till rätta med eko-
nomin och såg äntligen en ljusning. 

Livsgnistan har återvänt till fören-
ingen och vi har nu bestämt oss för 
att satsa mot elitserien. Då vill man 
inte att det ska flyta upp gamla el-
räkningar. Vi vill satsa framåt, suckar 
Leif Larsson.

Klubben är väl medveten om vill-
koren. Ale kommun står för elför-
brukningen under säsongen för all-
mänhetens åkning, vilket betyder 
att augusti till oktober är Ale-Surtes 
ansvar. Det spekuleras i att 1,5 Mkr 
av de totalt 5,5 Mkr i obetald el kan 
komma att belasta klubben.

Avbetalning
– Det är självklart inga pengar som 
klubben har på något konto. Vår 
inställning kommer även fortsätt-
ningsvis vara att vi ska göra rätt för 
oss och så vitt jag förstod på kom-
munledningen vill de hitta en bra 
överenskommelse. Jag hoppas att 
det i så fall innebär en skälig avbe-
talningsplan, säger Leif Larsson.

Enligt förvaltningschef, Annika 
Sjöberg, har Ale kommun påpekat 
för elbolaget Kraft & Kultur att de 
saknat fakturor för Ale Arena, men 
inte fått något gehör.

Preskriptionstiden för den här 
typen av räkningar är tio år.

– Det betyder dock inte att de 
är oskyldiga till att det har blivit så 

här. Vår jurist kommer självklart att 
reda ut ansvarsbiten, säger Stig Fre-
driksson.

Frågorna är många. Elförbruk-
ningen är en isanläggnings största 
enskilda kostnad. Borde därför inte 
någon ha reagerat när fakturan ute-
blev? För Ale kommun som står som 
abonnent för elmätaren borde det ha 
blivit mycket pengar över i drifts-
budgeten, då den annars så dyra 
elen plötsligt försvann? Om man ti-
digare har vidarefakturerat Ale-Sur-
te BK för delar av elförbrukningen 
och plötsligt upptäcker att det mer 
eller mindre har blivit gratis att göra 
is – undrar man inte då? Eller till-
skrevs husbygget den tacksamt låga 
förbrukningen?

Ansvarsfrågan blir inte lätt att 
utreda och det blir inte heller bud-
geten som nu kraftigt förändras för 
både Ale kommun och Ale-Surte 
BK. Det var inte gratis att göra is 
inomhus heller. Tyvärr.

– Räkningen hamnar på Barn- 
och ungdomsförvaltningens bord, 
men vi kan inte klara den kostnaden 
i vår budget. Det är helt orimligt att 
vi ska hitta sådana belopp i vår verk-
samhet. Det får lösas på annat sätt. 
Hur det blir framöver vet jag inte, 
men om driften av Ale Arena är så 
mycket dyrare än vi trott har vi lite 
att fundera på, säger Annika Sjöberg 
bestämt.
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 690:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Oslagbar livslängd!
Tvättmaskin Miele W1613

• Byggd för 20 års 
 användning

• Tvättkapacitet 6 kg

• Centrifugering max 
 1300 varv/min

Erbjudandet gäller tom lördag 24/4

7.995:-
Ord pris 9995:-
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Vad kostar det att göra is i Ale Arena? Det har ingen vetat eftersom 
den dyraste råvaran, elen, inte har blivit fakturerad på 3,5 år.
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