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ALAFORS. Beskedet om att Sjövallen 
i Alafors inte blir en av två idrotts-
platser i Ale som får konstgräs 
engagerar nu ett helt samhälle.

Ahlafors IF:s styrelse är förvånad 
och känner sig mer eller mindre 
bortfintad.

– Det finns det starka skäl att 
vara, säger ordförande Claes Berg-
lund och håller upp en bunt protokoll.

Det är handläggningen – eller bristen på en 
sådan – som Ahlafors IF är kritisk till.

– Att anlägga konstgräs i Älvängen och 
Nol är jättebra, men sett utifrån vårt per-
spektiv och vårt engagemang är det ett hårt 
slag. Utan minsta förvarning har kommunled-
ningen bara stängt dörren till oss. Vi har lagt 
ner så mycket tid, pengar och resurser att det 
känns som en fientlig handling mot Ahlafors 
IF, summerar Claes Berglund sina känslor.

Han har som årsfärsk ordförande i klubben 
fått ta del av en gedigen dokumentation av ar-
betet kring förverkligandet av en konstgräs-
plan vid Sjövallen.

– Här har du protokollet från Kommun-
styrelsen i november 2006. Efter samtal med 
kommunledningen förlängdes arrendeavtalet 
mellan Ahlafors IF och Ale kommun. Det un-
dertecknades av Kommunstyrelsens dåvaran-
de ordförande, Inga-Lill Andersson (S). Av-
talet behövdes för att möjliggöra en ansökan 
till Svenska Fotbollsförbundet. Om någon har 
glömt, gällde den ansökan investeringsmedel 
till en konstgräsplan. Med detta vill jag un-
derstryka att det råder inga tvivel om att den 
politiska ledningen med Jarl Karlsson (S) i 
spetsen har haft kännedom om vårt arbete. 
Ale kommun har till och med varit en del av 
det. Alla har väl med egna ögon sett hur vi 
har börjat schakta och har dessutom färdig-
ställt  parkeringsplatsen helt på egen hand. Vi 
hade behövt ett par miljoner från kommunen 
för att fixa Ales första konstgräsplan, men de 
valde istället att avsätta 8,2 Mkr för två andra 
projekt som så vitt jag förstår inte ens är kost-
nadsberäknade. Det kanske blir ännu dyrare, 
säger Claes Berglund som inte ser någon an-
ledning att spara på krutet.

Korten på bordet
– Nej, jag vill ha korten på bordet. Jag vill 
veta vad som hände. Vår dokumentation un-
derstryker att AIF och Ale kommun har haft 
en aktiv dialog om konstgräs. Det råder ingen 
tvekan om det. Det hade varit mer klädsamt 
om kommunen – innan de kungjorde sitt 
beslut – hade meddelat oss att samtalen är av-
slutade och att vi får drömma själva. Kanske 
hade de också i samma stund kunnat motive-
ra varför de plötsligt valt att göra en kovänd-
ning och varför de har vilselett oss i fem år?

Det förlängda arrendeavtalet mellan Ale 
kommun och Ahlafors IF var en bilaga till den 
ansökan om 1 miljon kronor som skickades till 
Svenska Fotbollsförbundet i december 2007.

– Den fick också Ale kommun ta del av. I 
vår kalkyl ingick ett kommunalt bidrag om 1,9 
Mkr. Det var inga pengar som var beslutade, 
men vi hade en konstruktiv dialog om dessa. 
Det är inga nyheter för någon – det som är 
nytt är att det tydligen aldrig har varit aktu-
ellt att anlägga något konstgräs på Sjövallen. 
Det har definitivt undgått oss, vi uppfattade 
nämligen dialogen med Ale kommun och dess 
tjänstemän på ett helt annat sätt, säger tidiga-
re ordföranden Thore Skånberg.

Ansökan om pengar från förbundet avslogs 
med motiveringen att det för tillfället var fler 
projekt än det fanns medel till. Nu finns det 
återigen möjlighet att söka pengar från för-

bundet, men för AIF:s del blir det svårt då 
det ofta krävs en kommunal delfinansiering. 
På den fronten har Ahlafors IF dragit nitlot-
ten och därmed är chansen till statliga pengar 
tillintetgjord.

För ett knappt år sedan medverkade lokal-
tidningen på ett möte angående konstgräs på 
Sjövallen och då sa fritidsintendent Klas Ar-
vidsson:

– Vi har kommit fram till att Sjövallen är 
bästa platsen. Det är en kommunal anlägg-
ning med bra omklädningsrum, hög tillgång-
lighet med nybyggd gång- och cykelbana, en 
befintlig belysning som vi bara behöver kom-
plettera och en klubb med stora ambitioner.

Politiken gjorde sedan en helt annan be-
dömning.

Fotnot. Redaktionen sökte utan framgång 
Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), för en 

kommentar under måndagskvällen
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Märkliga turer i 
konstgräsfrågan
– Kommunen förlängde arrendet med 
AIF för att möjliggöra bidragsansökan

ALAFORS. Planerna på en konstgräs-
plan i Ale blir allt tydligare.

Ale kommun utreder just nu för-
utsättningarna för att bygga en i 
anslutning till Sjövallens grusplan.

– Mycket talar för att det blir så, vi 
har gjort en geoteknisk undersökning 
som vi väntar svar på, säger fritids-
intendent Klas Arvidsson.

Behovet av en konstgräsplan är jättestort. Nio 
fotbollsklubbar i Ale är förväntansfulla, men det 
är också detta som har varit bekymret.

– Hade vi bara haft en klubb hade det varit 
lätt att veta var planen bäst placeras. Nu har vi 
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Vill du ha mer tid
till roligare saker?

Nu kan ni få 6 timmars städning i månaden för 995 kr
Kontakta vår kundtjänst på 031-130086 eller info@rivalrelax.se

Konstgräs 
på Sjövallen

Halva grusplanen samt det nya området som schaktades ur för något år sedan kan använ-
das till Ales första konstgräsplan. Det gör att en 7-mannaplan återstår och bland annat kan 
fungera som parkeringsplats vid större matcher.

Tänk globalt
agera lokalt

Hör av dig!
Lä å / l

Faksimil vecka 47, 2009.

Du har väl inte glömt 

den kalla och dyra vintern?
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba                        . Toshibas 

bästa värmepump som sparar 

mest energi över året. COP 6,52.

Funktion för underhållsvärme 

5-13°C.

Toshiba Golvmodell för dig som 

önskar luft-/luftvärmepumpens 

inomhusdel placerad lågt på 

väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-

värmepump för vattenburet 

värmesystem. Mycket högt COP 

4,66. Speciellt framtagen för 

nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se

ale.vansterpartiet.seRosanna Dinamarca

Johnny Sundling

”Sverige behöver en skola som 
ger alla elever samma 

möjligheter, oavsett bakgrund. 
Därför vill vi bygga 
världens bästa skola 

–utan privata vinster.”
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


