
alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   201016

SKEPPLANDA. Som-
marpartyt i Skepplanda 
har lockat över 7 000 
besökare under sina 
fem år.

Någon sjätte upplaga 
blir inte av – nu lägger 
Skepplanda BTK ner 
det populära sommar-
arrangemanget.

– Vi orkar inte 
stångas med kommu-
nen längre. De ger oss 
inget stöd, utan har 
bara försökt stoppa oss 
och nu har de lyckats, 
suckar partygeneralen 
Magnus Dahlqvist.

I samband med Skepplanda 
BTK:s populära korpcup har 
klubben arrangerat ett som-
marparty på lördagkvällen. 
Från början var det tänkt som 
en festlig avslutning för spe-
lare och ledare i cupen, men 
allt eftersom artisterna blev 
mer namnkunniga lockades 
publik från hela kommunen.

– Vi har haft mellan 1000 
och 1500 besökare varje år. 
Det är det största arrang-
emanget i Ale under som-
maren och jag hade gärna 
vidareutvecklat det, men när 
vi möts av ständiga mothugg 
från kommunens sida som 
bara ser problem i allt posi-
tivt då tappar man lusten, 
menar Magnus Dahlqvist.

Det är serveringstillstån-
det som har vållat bekym-
mer de senaste åren. Kraven 
har skärpts från år till år och 
klubben har följt reglerna.

– Vi har till och med gjort 
mer än kommunen har krävt. 
Vi har haft fler vakter, bättre 
staket och många funktio-
närer för att hålla ordning. 
Handläggarna har aldrig 
varit här och inspekterat hur 
vi jobbar, men varje år har det 
kommit en besk rapport om 

hur dåligt vi har skött arrang-
emanget, berättar Dahlqvist.

Vad klagar de på?
– För mycket ungdoms-

fylla, stök och bråk – utanför! 
Självklart tar vi ansvar för 
alla inne på partyområdet, 
men nu ska 
vi också ta 
föräldrarnas 
ansvar för 
barnen på 
utsidan. Det 
känns helt 
o r i m l i g t . 
Vilken krog 
på Avenyn i 
Göteborg tar 
ansvar för vad som händer 
utanför dörren? Självklart 
drar ett publikt arrangemang 
som sommarpartyt till sig 
gäster som vi måste neka 
entré, men ska det samtidigt 
betyda att vi måste ta ansvar 
för dem? Kraven som ställs 
på klubben är orimliga och i 
år har vi inte ens bemödat oss 
med att söka serveringstill-
stånd, säger Dahlqvist.

Du låter bitter och 
besviken?

– Självklart är jag det. 
Sommarpartyt har betytt 
mycket ekonomiskt för 
klubben. Pengar som har 
använts i vår verksamhet 
som främst handlar om att 
sysselsätta ungdomar. Ändå 
verkar kommunen se oss som 
ett hot mot den målgrup-
pen. Det har inte funnits en 
tendens att vilja puscha oss 
eller komma med förslag om 
hur vi kan göra istället för 
att kunna fortsätta utveckla 
eventet. Vi har inte fått något 
beröm för att vi faktiskt har 
satt både Skepplanda och Ale 
på kartan genom att locka hit 
artister som bland andra Uno 
Svenningsson, Linda Bengt-
zing och Björn Rosenström, 
utan sommarpartyt har varit 

ett stort bekymmer för kom-
munen och den enda lös-
ningen som de verkar köpa 
är att vi lägger ner arrang-
emanget, menar Dahlqvist.

Hade han själv suttit på 
kommunens sida hade han 

a p p l å d e r a t 
s a t sn ingen 
och frågat 
vad kommu-
nen kan bidra 
med för att 
utveckla eve-
nemanget.

– Om 
det nu finns 
en oro för 

att ungdomar som inte har 
åldern inne drar sig hit vore 
det väl lämpligt att ha lite 
personal på plats och kanske 
erbjuda ett attraktivt alter-
nativ i närheten. Nu drabbas 
alla som sköter sig och som 
varje sommar ser fram mot 
ett kändisparty på hemmap-
lan. Det tycker jag är väldigt 
olyckligt, men som sagt vi 
har inte fått ett enda positivt 
tillrop från Ale kommun och 
är vi ett så stort bekymmer är 
det bättre att lägga kraft på 
något annat, säger Dahlqvist.

Helt utan fest blir ändå 
inte Korpcupen i sommar. 
Skepplanda BTK har istället 
valt att samarbeta med Vad-
backa Gästgiveri och tillsam-
mans genomförs ett mindre 
sommarparty med en ålders-
gräns på 22 år.

– Det blir ett mindre 
arrangemang under Vad-
backas vingar, men Party-
patrullen dyker upp precis 
som vanligt, marknadsför 
Magnus Dahlqvist den nya 
satsningen.

Sommarpartyt läggs ned
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Magnus Dahlqvist har varit Skepplanda BTK:s general för Sommarpartyt som varje år ar-
rangeras i samband med Korpcupen. I år blir det inget. Klubben orkar inte stångas Ale 
kommun om serveringstillstånd längre. – Kraven är helt orimliga, säger han.

Nu drabbas alla 
som sköter sig och som 
varje sommar ser fram 
mot ett kändisparty 

på hemmaplan.
Magnus Dahlqvist

"Jag skulle gärna vilja diskutera saken med dem"
Ulrika Söderlund, alkoholhandläggare i Ale och Kungälvs kommun:

SKEPPLANDA. – Det 
kanske inte var ett så 
bra arrangemang om 
det krävdes tolv legi-
timerade vakter och 
ändå ledde till polisin-
gripanden, kommente-
rar alkoholhandläggare 
Ulrika Söderlund.

Beskedet om Skepp-
landa BTK:s inställda 
sommarparty var ny 
information.

Polisens kritiska 
bedömning hade ändå 
varit tung vid en ansö-
kan.
Sedan 1 augusti har Ale och 
Kungälvs kommun en ge-
mensam alkoholhandlägga-
re. Med andra ord har Ulrika 
Söderlund aldrig handlagt 
någon ansökan om Skepp-
landa BTK:s sommarparty.

– Nej, men jag är bra upp-
daterad och har läst rap-

porterna kring de tidiga-
re arrangemangen. Det har 
varit stora problem som har 
kunnat kopplats samman med 
sommarpartyt. Hade de sökt 
tillstånd i år hade vi lutat oss 
mycket mot polisens bedöm-
ning och den var kritisk förra 
året, säger Ulrika Söderlund.

Så det är klubbens ansvar 
vad som händer på utsidan?

– Ja, om det är så tydligt 
kopplat till eventet. Hade det 
varit på Avenyn är det mer 
svårbedömt eftersom det inte 
går att slå fast vilken av kro-
garna som bär ansvaret.

Samtidigt beklagar hon att 
klubben nu får ställa in sitt ar-
rangemang.

Fungerar i Kungälv
– Självklart ska man kunna ha 
den här typen av evenemang. 
Det har vi i Kungälv och det 
fungerar utan att polisen be-
höver ingripa. Jag hade gärna 

suttit ner med företrädare för 
Skepplanda och diskuterat 
saken, säger hon.

Även Ahlafors IF har fått 
ändra sina rutiner i Furu-
lundsparken, där ett särskilt 
område på ett redan inhäg-
nat område har avskiljts för 
ölservering.

Måste ha överblick
– Det handlar om att serve-
ringspersonalen måste kunna 
ha uppsikt över att den som 
köper ölen inte langar den 
vidare till minderårig eller 
en person som är överförfris-
kad. Vi har haft en bra dialog 
med klubben och har kommit 
överens om den här lösning-
en, sen förstår jag att besö-
karna är fundersamma. Det 
är alltid så när det sker för-
ändringar, menar Ulrika Sö-
derlund.

Också krögare i kom-
munen skvallrar om en stor 

ökning av oanmälda besök 
från myndighetens sida. En 
restauranginnehavare har do-
kumenterat fem besök på inte 
ens lika många månader.

– Det känner jag inte 
till. Jag har varit ute ganska 
mycket eftersom jag är ny i 
Ale, men det är ju mitt upp-
drag att granska och utföra 
en regelbunden tillsyn, säger 
hon.

Blir det överdrivet att 
klampa in fem gånger på 
fyra månader?

–Det låter mycket och det 
är inte bra om någon känner 
sig trakasserad. Det är inte 
min avsikt, säger Ulrika Sö-
derlund.

Frågan är bara hur kröga-
ren ska tolka de ständiga be-
söken?

Ulrika Söderlund, alkoholhandläggare i Ale och Kungälv.
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– Skepplanda BTK orkar inte stångas med kommunen längre


