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Strax före pressläggning nås 
redaktionen av beskedet att 
Ale Arenas dagar som ban-
dyhall – med is – är räknade. 
Sedan årsskiftet har arenan 
drivits i kommunal regi. 

Ale-Surtes eget arenabolag 
försökte själva få lönsamhet 
under tre år utan att lyckas. 
Kommunen ser inte ut att 
klara uppgiften bättre och 
kastar därför in handduken 

redan efter ett halvår.
– Vi har äskat om extra 

medel från Kommunstyrel-
sen för att täcka de återstå-
ende kostnaderna för året, 
men har redan fått besked 
om att det inte är aktuellt. 
Vi fick 5 Mkr i januari och 
dessa är redan förbrukade. 
Nu återstår bara en utväg 
och det är att klubben eller 
förvaltningen hittar externa 
pengar, säger Isabell Korn 
(M), Kultur- och fritids-
nämndens ordförande.

Arbetet med att hitta 
partners och medfinansiä-
rer har kommunledningen 
drivit under våren. Nyligen 
kom ett negativt besked från 
Kungälvs kommun.

– De är väldigt intresse-
rade av att diskutera frågan 
längre fram, men i år med 
ett sparbeting på 30 Mkr kan 
de inte få fram några pengar, 
konstaterar Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berlund (M) lite besviket.

Det handlar delvis om 2,3 
Mkr för att säkra is och drif-
ten under hösten 2011, men 
inte ens det är tillräckligt.

– Nej, sen kommer ju ett 
nytt år. Vi måste hitta en 
långsiktig lösning för arenan 

där vi slipper ansöka om 
pengar ideligen. Även om 
vi skulle fått miljonerna för 
hösten skulle vi snart vara i 
samma sits igen, menar Isa-
bell Korn.

Förödande
Beskedet från Kommunsty-
relsen innebär kort och gott 
att Ale Arena blir utan is i 
vinter, vilket är förödande 
för Ale-Surte Bandyklubb.

– Jag är bedrövad, hittar 
inga ord. Vi är redan i knipa 
rent ekonomiskt, men det 
här gör det helt omöjligt 
för oss att ens försöka lösa 
situationen. Medlemslå-
nen vi tog i vintras gör att 
många enskilda privatperso-
ner drabbas och jag tror inte 
kommunledningen har en 
aning om vilka tragiska kon-
sekvenser det här får, säger 
en mycket ledsen ordförande 
i Ale-Surte BK, Carl Ahl-
gren.

I år hade föreningen tio 
ungdomslag i seriespel, 
vilket gör Ale-Surte till en av 
landets främsta bandyklub-
bar.

– Det är helt uppenbart att 
den nya kommunledningen 
inte har önskat hjälpa oss. 

Det har varit svårt att över-
huvudtaget få till stånd ett 
möte. De har inte förstått 
vårt marknadsvärde, att vi är 
det mest kända varumärket 
för Ale kommun, och vi fick 
inte en krona i år trots att vi 
skyltade med Ale kommun 
på våra dräkter. Nu spar-
kar han (Mikael Berglund) 
undan benen på oss, men 
det gör han även på sig själv. 
Besvikelsen kommer att bli 
mycket stor bland alla oss i 
den här delen av kommunen. 
Trots att vi har byggt Sve-
riges billigaste arena för att 
sänka kostnaderna på sikt för 
kommunen blir vi nu utan 
bandyplan. Vad ska jag säga? 
Det är bedrövligt.

Vad innebär det rent 
konkret om Ale Arena blir 
utan is?

– Det tror jag du kan räkna 
ut själv. Jag har inte viljat 
tänka i sådana banor. Det blir 
den definitiva dödsstöten.

Den totala kostnaden för 
Ale Arena inklusive kapital-
kostnader är 10 Mkr, vilket 
motsvarar en femtedel av 
Kultur- och fritidsnämndens 

budget. Kommunstyrelsen 
tar beslut 20 juni och kan då 
sätta punkt för en lång epok 
i Ales idrottshistoria med det 
röda nystanet i centrum.

Ingen is i Ale Arena
– Kommunstyrelsens besked dödsstöten för Ale-Surte BK

 

Skönhetsoperationer
Tel: 0771-919 919

Sommaröppet på 
biblioteken i Ale
Ale bibliotek, Nödinge, 
har öppet hela sommaren. 
Sommartider 17 juni – 21 augusti

måndag, 10.00– 19.00
tisdag, 10.00 – 15.00
onsdag, 10.00 – 19.00
torsdag, 10.00 – 15.00
fredag – söndag, stängt 

Biblioteken i Skepplanda och Surte 
har sommarstängt 4 juli - 7 augusti. 

Biblioteket i Älvängen har 
sommarstängt 27 juni - 7 augusti. 

Just nu har vi längre lånetider på alla bibliotek. 
Alla barn och unga får ha böckerna hemma hela 
sommarlovet.

Biblioteket önskar alla en härlig boksommar!

www.ale.se
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Låt mig hjälpa dig att nå 
ett ökat välbefi nnande!
- Med massage kan jag:

����Ge dig ökat psykiskt 
          & fysiskt välbefi nnande
���Förebygga arbets och 
          förslitningsskador
���Ge dig ökad energi
��Lösa dina spänningar
��Hjälpa dig att må bättre 
        & prestera mera
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Ordinarie pris
Helkropp 400:-

Halvkropp 300:-

BOHUS. Kultur- och fritidsnämnden äskar om 2,3 
Mkr för driften av Ale Arena kommande säsong.

Kommunstyrelsen kommer att avslå begäran.
Det kan innebära dödsstöten för kommunens 

mest kända förening Ale-Surte Bandyklubb.

BOHUS. Ale kommun 
driver sedan årsskiftet 
Ale Arena.

Detta efter att ekono-
min i Ale-Surte Bandys 
arenabolag havererat.

Nu vill kommunled-
ningen hitta en stabil 
finansiering och ser 
gärna ett samarbete 
med Kungälvs kommun.

Turerna kring sorgebarnet 
Ale Arena fortsätter. Vid års-
skiftet stod det klart att Ale-

långsiktighet i arenan. Ett av 
våra förslag har varit att disku-
tera med Kungälvs kommun 
om ett samverkansavtal. De 
kan senarelägga sin isläggning 
och låta sina klubbar samut-
nyttja Ale Arena under för- 
och eftersäsong. Vi behöver 
inte ha dubbla uppsättning-
ar av allt. Det är ett kapital-
fördärv som grannkommuner 
måste se över.

I dagsläget är det 2,3 Mkr 
som det inte finns täckning för 
i Ale kommuns budget

ekonomi. Den visar bland 
annat att Ale kommun inte 
har gjort rätt för sig på alla 
punkter, men den är också 
kritisk till den egna styrelsen.

– Det kan mycket väl vara 
så att det finns felaktigheter. 
Å andra sidan har Ale-Surte 
inte heller skött sina kort rätt 
i alla avseenden. Jag är dock 
glad över att klubben har gjort 
den här sammanställningen. 
Nu har vi allt svart på vitt och 
kan ta en seriös diskussion, 
punkt för punkt lovar Berg-

Samarbete med Kungälvs 
kommun om Ale Arena?
– Frågan diskuteras just nu
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BOHUS. Ale-Surte Bandy-
klubb har hamnat i ekono-
misk kris igen.

Personal har sagts upp, 
ordförande Leif Larsson har 
ämnat sitt uppdrag och 
krismötena har avlöst var-
andra.

Skulderna för Ale-Surte 
BK och dess arenabolag 
uppgår till 1,5 miljon kronor 
(Mkr) – exklusive ännu ej 
fakturerad el på runt 2 Mkr.

Skälen till den ekonomiska krisen 
bottnar i bandyhusbygget och 
den efterföljande affären med Ale 
kommun. Sedan 2008 drivs Ale 
Arena av Ale-Surte Bandyklubbs 
arenabolag (Ale-Surte Bandy AB). 
Vid försäljningen av arenan upprät-
tades ett detaljerat kontrakt om vad 
som ingick och vad klubben hade 
kvar att slutföra. Kostnader för kom-
pletterande byggnation reglerades 
sedan efter att huvudaffären gjorts 
upp. Styrelsen har nu meddelat att 
det ska finnas investeringar i arenan 
som klubben betalat och inte har 
ersatts för. Detta skulle vara ett av 
skälen till hålen i ekonomin.

– Det finns inga och har aldrig 
funnits några skäl för kommunen att 
ura klubben. Finns det investeringar 

som är kopplade till arenan som 
klubben inte har ersatts för ska det 
omgående regleras Men vi måste få

300 000 kronor, men så mycket är 
det inte. Kommunens fastighetsför-
valtning hade bra koll på vad som var 
reglerat och det mesta verkar vara 
klart, konstaterade årsfärske styrel-
seledamoten Lars-Ove Hellman i 
veckan.

Allt pekar istället mot att det är 
själva driften av Ale Arena som fel-
budgeterats och definitivt inte har 
fått den utdelning som styrelsen för-
väntat sig. Dessutom har personal-
kostnaderna skenat iväg under året. 
Sportchefen Cerry Holmgren hade 
inte samma uppfattning som tidigare 
ordförande Leif Larsson om vad 
tjänsten gick ut på.

Inte överens
– Tanken med en sportchef var själv-
fallet att öka intäkterna, men på den 
punkten har Cerry inte lyckats. Istäl-
let har fakturor om saker och belopp 
vi inte känner till rasat in. Det var vi 
tvungna att sätta stopp för, säger Leif 
Larsson.

Cerry Holmgren anser att han har 
bidragit med det som han var ålagd 
att göra.

– Jag skulle bland annat jobba 
med event. Frölundamatchen drog 
in rejält med pengar. Jag skulle aldrig 
jaga sponsorer, det låg inte i mitt 
uppdrag, men det är uteblivna spon-
sorintäkter de gnyr om och det var 
inte mitt uppdrag.

En annan orsak till den akuta lik-

att göra is under augusti-september 
uppgick till en halv miljon kronor. 

– Det har varit ett fatalt misstag att 
göra is mitt i sommaren, säger Lars-
Ove Hellman.

Klubben vädjade om ett nytt avtal 
med Ale kommun för att säkerställa 
driften av Ale Arena. Förslaget var 
ett skötselavtal om 1,3 miljoner 
kronor, men kommunledningens 
intresse var svalt. För att få kontroll 
på kostnaderna tog därför kommu-
nen över driften vid årsskiftet. Ale-
Surte BK får nu hyra hallen för sitt 
A-lag samtidigt som ungdomslagen 
spelar gratis enligt gängse regler 
i Ale kommun. Arenabolaget har 
därmed inte längre något avtal med 
Ale kommun.

– Vi kan konstatera, precis som 
klubben har gjort i julhelgen, att det 
inte var ett upplägg som fungerade 
särskilt bra. Arenabolaget har idag en 
skuld om 800 000 kronor till kom-
munen och dessutom tillkommer 
en betydande del av den välkända 
elräkningen om 5,5 Mkr. Från kom-
munledningens sida känner vi att det 
finns för många oklarheter runt Ale 
Arena. Vi måste få grepp om kost-
nadsbilden och hitta formerna för att 
driva verksamheten så bra som möj-
ligt, säger Mikael Berglund.

Därför tog Ale kommun själv 
över driften 1 januari. Det gör att 
allmänhetens åkning och ungdoms-
verksamheten kan fortsätta utan pro-

ningen, kommenterar Berglund.
Någon räddningsinsats för Ale-

Surte Bandyklubb är inte planerad 
från kommunledningens sida. Sty-
relsen för bandyklubben ställde en 
försiktig fråga om ett lån på 350 000 
kronor mot ränta, vilket skulle mot-
svara hälften av det som behövs. Den 
andra halvan skulle klubben försöka 
få ihop med stöd av sponsorer och 
genom lån från medlemmar.

– Vi måste göra oss av med den 
ryggsäck som tynger klubbens eko-
nomi sedan många år och vi hop-
pades att kommunen ville hjälpa till, 
säger Lars-Ove Hellman.

Kommunalråd Mikael Berglund 
avslog direkt ”låneansökan”.

– Vi upplever att det är klubbens 
elitsatsning som äter upp allt och 
det är väl roligt med framgångsrika 
seniorlag, men det måste ske när 
finansieringen är klar. Att komma till 
kommunen i efterhand och begära 
medel är helt fel väg. Klubben får 
lära sig en läxa.

Däremot är inte dörren stängd för 
ett fortsatt marknadsföringsstöd till 
klubben. Förra året fick Ale-Surte 
90 000 kronor för namnet och tröj-
reklamen.

– Ale-Surte har varit ett bra skylt-
fönster för Ale. Det betvivlar vi inte 
och har vi någon form av uppgörelse 
eller löfte till klubben om ett fortsatt 
marknadsföringsstöd så ska vi stå för 
det lovar Mikael Berglund

rade de nya villkoren efter ett möte i 
förra veckan.

– Det är ingen hemlighet att vi 
hade hoppats på något annat, men 
samtidigt välkomnar vi att vi avlas-
tas från lönerna till vaktmästarna. 
Det har varit en tung post för oss, 
så det känns skönt att ha fått det ur 
världen. Vi har fortfarande en del 
uppsägningslöner att hantera. Det 
är tillräckligt bekymmersamt, säger 
Lars-Ove Hellman.

Likviditetskrisen består, men 
klubbens medlemmar har redan 
svarat för stora insatser som givit 
klirr i kassan.

– Vi jobbar intensivt med att lösa 
det kortsiktiga och rädda den här 
säsongen. Fortsätter alla att visa 
samma generösa inställning är det 
rimligt att vi grejar det här. Samti-
digt måste vi hitta en lösning för de 
gamla skulderna. I situationer som 
dessa väljer många att gå till banken 
och låna till en dyr kostnad. Vi vädjar 
till medlemmar och sponsorer. 
Klubben är villig att låna till en över-
enskommen ränta. Vi måste få dessa 
gamla skulder ur världen och få tid 
att andas ut.

Lars-Ove Hellman ger trots allt 
intryck av att vara ganska förstående 
till kommunens handläggning, men 
tycker att det finns en del att fortsätta 
diskutera som rör historien.

– Bland annat kan vi konstatera 
att bara i år har ungdomsverksamhe-

Ale-Surte BK i ekonomisk kris
– Driften av Ale Arena har mer eller mindre knäckt föreningen

Supportrarna 
ställer upp
– Lånar ut 600 000 kronor till Ale-Surte
BOHUS. Likviditetskri-
sen i Ale-Surte BK är 
över.

Supportrarna har 
hittills tecknat sig för 
att låna ut närmare 
600 000 kronor till 
klubben

te BK:s trogna supportrar. 
Den akuta likviditetskrisen 
är över.

– Ja, klubbens ekonomis-
ka ställning är säkrad, men 
vi hoppas även kunna hitta 
en lösning för arenabola-

kunna förstärka intäkterna 
från reklam och sponsorer, 
menar Carl Ahlgren.

Klubben har begärt att få 
låna pengarna i minst fem år 
och betala en ränta om 5%.

– Flera av våra större lån-
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BOHUS. – Vilken stäm-
ning, för att citera Ale-
Surteklacken.

– Vilken sörja, för att 
citera kommunalråd 
Jan Skog (m).

Bakom glädjen över 
invigningen av bandy-
huset på Jennylund 
finns nu en bandyklubb 
i akut ekonomisk kris.

Invigningsceremonin startade med en tyst minut för supportern Christer Rosén som hastigt gått bort. Ale-Surte BK spelade sedan i sorgband, men kunde till 
sist glädjas åt en seger med 8-7 – fastställd genom samarbete nyförvärv emellan – Mathias Andersson assisterade Johan Grahn.                 Foto: Allan Karlsson

Drygt 1300 bevittnade invig-
ningen av bandyhuset i lör-
dags. En dröm som har blivit 
verklighet tack vare 10 000 ide-
ella arbetstimmar. Det är en 
imponerande byggnation som 
har ägt rum på rekordtid, men 
när räkningarna ska betalas är 
det inte längre lika roligt – eller 
imponerande.

Klubben saknar 4 miljoner 
och Ale kommun som redan 
har gått i borgen för 12 Mkr 
tvingas nu köpa bandyhuset 
för att Ale-Surtes andra kon-
kurs ska undvikas.
Läs sid 2, 22, 23, 24, 25

1 300 såg invigningen1 300 såg invigningen
– Men när 4 Mkr saknas på kontot tvingas Ale kommun köpa bandyhuset
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