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Det finns många per-
spektiv på Ale Arena. 
Det var en gång Sve-

riges tredje inomhushall för 
bandy, men idag växer de 
upp som svampar ur jorden. 
Det är också den arenan som 
anses ha norra Europas bästa 
is, om inte världens bästa (?), 
enligt de som har kompetens 
att bedöma det. Den skän-
ker också alla alebor en akti-
vitet som uppskattas av både 
barn och vuxna. Allmänhe-
tens åkning lockar 3000 be-
sökare varje år. Ale Arena är 
också hemmaplan för kom-
munens mest kända fören-
ing Ale-Surte BK. Ovanstå-
ende står på den känslomäs-
siga sidan av myntet, men 
Ale Arena har en annan sida 
också – den mer krassa verk-
ligheten.

Med facit i hand vet alla 
att bandyhuset inte stått på 
plats om ingen använt lite 
okonventionella medel. Å 
andra sidan, hade våra förtro-
endevalda varit mer kritiska 
i sin bedömning hade de 
inte beviljat någon kommu-
nal borgen för bandyhuset. 
Då hade vi förvisso inte 
haft någon inomhushall för 
bandy, men vi hade besparats 
den stora förtroendekris 
som idag finns mellan Ale 
kommun och Ale-Surte BK. 
Med stor sannolikhet hade 
vi också haft en förening 
med en betydligt stabilare 
ekonomi. Idag är det skulder 
högt och lågt. Värst drabbat 

är arenabolaget som efter 
några tappra försök gav upp 
att försöka driva Ale Arena. 
Här finns redan skulder på 
över miljonen och till den 
läggs snart en elräkning 
om 1,5 Mkr. Konkurs är 
att vänta. Föreningen har 
tvingats låna betydande 
belopp av sina medlemmar 
för att klara likviditeten den 
gångna säsongen. Det här 
är resultatet av den iver som 
jagade fram genomförandet 
av bandyhuset. Fördelen med 
att ha en socialdemokrat som 
ordförande när huset skulle 
byggas har i samband med 
maktskiftet 2010 blivit en 
belastning. Ale-Surte BK är 
s-märkt. 

Återigen väcks nu frågorna 
om varför Ale kommun 
tvingades köpa Ale Arena. 
Vart tog huvudsponsorn 
vägen? ”Han hoppade av?” 
svarar klubben. Frågan är om 
han någonsin hoppade på? 

Hur kunde kommunens 
två ismaskiner plötsligt vara 
sålda till Danmark respektive 
Rumänien? Elförbrukningen 
skulle minska med 1,5 – 2 
Mkr per år. Det stämde inte 
heller. Arenan skulle lätt 
hyras ut under sommar-
halvåret. Under de fyra 
år som har gått har 
två kattutställningar 
och en hundutställ-
ning ägt rum. Det 
var en felbe-
döning. Med 
detta som 

underlag är jag övertygad 
om att Alliansen och Alede-
mokraterna inte funderade 
särskilt länge över beslutet 
att inte bevilja Kultur- och 
fritidsnämnden något tillägg 
för att rädda isen i Ale Arena.

Har man inte som jag slä-
pats med till Jennylund som 
liten för att uppleva bandy-
kulturen från insidan är det 
nog svårt att få med det käns-
lomässiga perspektivet. För 
mig får gärna isbanan kosta 
en slant. Det ingår en isbana i 
det samhälle som jag vill leva 
i, men det finns en historia 
kring arenan som inte går 
att förneka. I måndags kom 
notan till Ale-Surte BK, men 
det var barnen och inte gär-
ningsmännen som fick betala 
priset. Nu blir det ingen mer 
skridskoåkning i Ale Arena.

Barnen fick betala

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad
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info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

Kappor 29:-/m
Gardiner – enfärgat & mönstrat

Hissgardiner B100-160 cm 139:-
Heminredning

Kläder för hela familjen

TYGLADANHJS Fotvård Nödinge vårdcentral

Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård
Fotvård i fotbad
Avlägsning av förhårdnader, liktornar mm

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Frukt&Grönsakshuset
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limitAle Torg 7
Tel. 0303-22 99 10

Mån-Fre 10-19
Lör 10-15 Sön 11-15

REA
TISDAG
21 JUNI

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Sockerfritt sortiment och
allergiuppmärkt godis

NYHET! Glassbar i butiken


