
SURTE. Grannarna och 
företagarna i området 
har bara gott att säga.

Bohus MC har haft 
verksamhet på Surte 
industriområde vid älv-
stranden i 25 år.

Nu lever de på dis-
pens och ska vara 
borta senast 31 decem-
ber 2012.

Hade Ale kommun fått som 
de önskat hade Bohus MC 
redan varit borta – eller rätt-
tare sagt förflyttade till annan 
plats. Sedan 1985 håller den 
sociala mc-klubben till på 
Surte industriområde vid älv-
stranden. Vid påsk 2008 blev 
de uppsagda och riskerade 
avhysning inom tre måna-
der. Samtal inleddes med Ale 
kommun och exploaterings-
ingenjör Jörgen Sundén.

– Skälet var att det skulle 
utföras förstärknings- och 
marksaneringsåtgärder längs 
med älvkanten. I samband 
med detta upptäcktes att 
vi befann oss på ett prickat 
område avsett för park- och 
grönytor för allmänheten. Vi 
ville inte bråka med kommu-
nen, utan lyssnade istället. Vi 
tittade tillsammans på alter-
nativa platser dit vi eventu-

ellt kunde flytta vårt klubb-
hus. De förslag som förelåg 
var inte särskilt ändamålsen-
liga och det gick inte ens att 
få bygglov, berättar Robert 
Andersson, Bohus MC.

Tiden gick och klubben 
kom aldrig att beröras något 
nämnvärt av markarbetena i 
området. Hösten 2009 fick 
de nys om en kommunal skri-
velse som sade att Bohus MC 
skulle avhysas.

– I panik fick vi tag på kom-
mundirektören och kommu-
nalrådet Jarl Karlsson. Vi 
förklarade vår situation och 
kommunledningen föreslog 
då att vi skulle få till 31 de-
cember 2012 att hitta en ny 
plats. Det var förvisso posi-
tivt, men ju mer vi tänkte på 
situationen ju mer frustrera-
de blev vi. Varför får vi inte 
vara kvar, undrar Robert An-
dersson.

Lokaltidningen bolla-
de frågan vidare till Jörgen 
Sundén.

– Enligt gällande plan kan 
deras verksamhet inte finnas 
kvar på den marken, men är 
de villiga att betala för en 
planändring – förutsatt att 
det finns en politisk vilja att 
genomföra den – finns det 
möjligheter, svarar han och 
fortsätter:

– Det allra bästa skulle i 
så fall vara att man dessut-
om säljer marken till klub-
ben. Då slipper vi framtida 
bekymmer.

Den idén har Bohus MC 
själva varit inne på.

– Vi har tidigare erbjudit 
oss att köpa marken eller att 
åtminstone betala ett arren-
de. Idag är vi bara skyldiga 
att hålla ordning på tomten, 
vilket vi är noga med, säger 
Robert Andersson.

Inga klagomål
Några klagomål från gran-
nar eller surtebor i allmän-
het finns inte. Tvärtom.

– Vi har gått runt till alla fö-
retag i närområdet och frågat 
dem. Samtliga som vi har fått 
tag på ställer sig bakom att vi 
verkar för att hitta en lösning 
som gör att vi kan vara kvar. 
Tack vare att vi är här främst 
under helger har brottslig-
heten begränsats. Vi håller 
koll, säger Joakim Gustavs-
son som är uppväxt med för-
eningen.

Bohus MC är något av en 
sällskapsförening. Klubbhu-
set är hemtrevligt och öppet 
för alla. Till verandan är det 
många som kommer med fi-
kakorgen.

– Det är väldigt vackert här 

och alla är välkomna. Så har 
det alltid varit och kommer 
alltid att vara, menar Lars-
Erik Hansson en annan 
medlem.

Numera har flertalet av 
medlemmarna vuxit upp och 
skaffat familj, så antalet barn-
kalas är lika många, om inte 
fler, än klubbens egna fester.

–Vi är en synnerligen aktiv 

förening. Det är aktiviteter i 
klubbhuset i princip alla lör-
dagar året runt. Julafton är 
nog enda tillfället som vi und-
viker att vara här. På våra ge-
mensamma mc-resor kan vi 
vara upp mot 30 hojar som 
drar iväg, berättar Robert 
Andersson.

Klubben hoppas nu på en 
fortsatt konstruktiv dialog 

med kommunen där inrikt-
ningen ska vara att rädda 
verksamheten kvar i Surte.

– Det är absolut ingen 
omöjlighet, men det kommer 
kosta lite pengar och politisk 
övertygelse, hälsar Jörgen 
Sundén.

NOL. Miljoner är inves-
terade i Nol, Nödinge, 
Surte och Älvängens 
båthamnar.

När Ale kommun 
föreslog ett arrendeav-
tal om bara tio år sval-
lade känslorna över.

Starka protester 
har dock fått politiskt 
gehör och båtklubbarna 
kommer att erbjudas 
ett 25-årigt arrende.

När lokaltidningen fick kän-
nedom om diskussionerna 
kring arrendeavtal med båt-
klubbarna i Ale var det ett 
föreningsliv i protest som 
hörde av sig. En tid senare har 
namninsamlingar och protes-
ter till makthavare i kommu-
nen fått önskad effekt.

– Ja, vi har nu fått politiskt 
gehör för vår ståndpunkt och 
kommer att erbjudas ett 25-
årigt arrende, vilket vi också 
krävde och är nöjda med, 
säger Sune och Ronny Er-
iksson i Nols båtklubb.

Vid en utredning kring 
båtklubbarnas villkor i sam-
band med järnvägsutbyggna-
dens intrång i Älvängen fram-
kom att det i flera fall sakna-
des arrendeavtal med kom-
munen.

Med anledning av detta 
arbetade Ale kommun fram 
ett förslag som baserades på 
vad som gäller för Grefabs 
hamnar i och runt Göteborg.

– Där gäller att klubbarna 
betalar 10:-/kvm och år samt 
att avtalet gäller i tio år med 
möjlighet till ömsesidig upp-

sägning efter åtta år. Enligt 
min bedömning ansåg jag 
det som mest rimligt att följa 
dessa riktlinjer, säger ansvarig 
tjänsteman Jörgen Sundén.

I det tjänstemannaför-
slag som nu arbetas fram för 
beslut före årsskiftet kommer 
dessa villkor att vara basen.

– Jag kommer att före-
slå en lägre kostnad, 3,60:-/
kvm. Att erbjuda ett 25-årigt 
arrende kan jag inte försvara. 
Vi lever i ett samhälle under 
stor förändring och en ex-
pansiv kommun som Ale ska 
inte låsa upp sig i så långa 
avtal. Det kan sätta käppar i 
hjulet för kommunen, dessut-
om är det odemokratiskt om 
en kommun ingår avtal som 
en ny politisk majoritet inte 
kan påverka inom rimlig tid. 
Nu är det ändå tveksamt att 
båtklubbarnas verksamhet 
skulle ifrågasättas, men prin-
cipen att ingå 25-åriga avtal 
tycker jag är fel, säger Jörgen 
Sundén uppriktigt.

Viktig funktion
Det tycker däremot inte 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S).

– Klubbarna har begärt 
besked om hur vi ser på ett 
arrendeavtal och vi har för-
ståelse för att deras investe-
ringar måste skrivas av under 
en längre tid än tio år. Vi 
kommer därför att föresprå-
ka 25 år och vi anser vidare 
att båtklubbarna fyller en 
viktig funktion i samhället, 
säger han.

Det var ett besked som 

Nols båtklubb välkomnade.
– Det innebär att båtklub-

barna får likvärdiga förutsätt-
ningar. Nödinge och Surte 
har avtal till och med 2036. 
Det får vi och Älvängen också 
nu, säger Ronny Eriksson.

I båthamnarna finns idag 
stora investeringar, som bara 
i Nol uppgår till 25 miljo-
ner kronor, vilka båtägar-
na var rädda skulle gå förlo-
rade vid en avhysning. Den 
risken kommer att finnas 
även i framtiden, men med 
ett långt avtal är avskrivning-
en mer rimlig.

– Någon besittningsrätt 
kommer inte att föreslås. Det 
skulle innebära att skattebe-
talarna blir skyldiga att ersät-
ta båtklubbarna för allt de in-
vesterat och nyttjat i hamnar-
na, säger Jörgen Sundén.

Avtal eller ej?
Gällande Nols båtklubb har 
diskussionen också gällt hu-
ruvida det har funnits ett ar-
rendeavtal med kommunen 
eller ej.

– Vi har sagt upp det som 
båtklubben hävdar är ett gäl-
lande avtal, en gång tecknat 

med Kommunstyrelsens då-
varande ordförande Arne 
Adiels. Min uppfattning, 
vilket det också står i doku-
mentet, är att det är ett av-
talsförslag som bara kom-
munfullmäktige kunde be-
sluta om. Något sådant beslut 
togs aldrig. Ett arrendeavtal 
gäller dessutom bara om det 
utgår en ersättning. Nols båt-
klubb har inte betalat något 
för nyttjandet av marken runt 
hamnen. Det är trots allt se-
kundärt. Båda parterna är nu 
överens om att vi ska upprät-
ta ett avtal och det är vi snart 

klara med, berättar Jörgen 
Sundén.

– Vi ingick en överens-
kommelse med Arne Adiels 
för 30 år sedan. Hur det sedan 
förankrades i den kommunala 
administrationen kan inte vi 
ta ansvar för. Det tillhör ändå 
historien. Det viktigaste är att 
vi får till ett avtal som ger oss 
rimliga förutsättningar att 
fortsätta utveckla vår verk-
samhet under, säger Ronny 
Eriksson.
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Båtklubbarna får sin vilja igenom
 – Politiskt gehör efter stora protester

Positiva tongångar i Nols båtklubb. Sune och Ronny Eriksson har varit aktiva i arbetet med att få besked om kommande ar-
rendeavtal med Ale kommun. Föreslagna tio år blir nu 25 år.
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...och även Bohus MC vill få framtiden klar för sig

HOS BOHUS MC
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En synnerligen aktiv förening. Bohus MC vill vara kvar på Surte industriområde. Joakim 
Gustavsson, Lars-Erik Hansson och Robert Andersson är inte främmande för att köpa 
marken och kommunen utesluter inte att det är möjligt.


