
BOHUS. Protestmöten, 
krismöten och demon-
strationer.
Ale-Surte BK har för-
sökt påverka de sty-
rande och trots full-
mäktiges beslut manar 
ordförande, Carl Ahl-
gren, till fortsatt kamp.

– Självklart är jag 
bedrövad, men vi ger 
oss inte så lätt. Jag 
tänker ta ett nytt 
samtal med Mikael 
Berglund imorgon, sa 
Ahlgren på måndags-
kvällen.

Ale-Surte Bandyklubb har 
förstått allvaret och innan 
Kommunstyrelsens samman-
träde på måndagseftermid-
dagen arrangerade förening-
en en demonstration utan-
för kommunhuset i Alafors. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund (M), 
mötte ett 50-tal bandyvänner.

– Det finns fantastiskt 
mycket bra i Ale Arena och 
i Ale-Surte Bandyklubb. 
Bandyn som sport och ak-
tivitet har dock alltid kostat 
mycket pengar, men kommu-
nen har ofta löst det på ett eller 
annat sätt. Jag vill inte jobba så. 
Jag vill ta ansvar för kommu-
nens kostnader. Nu vet vi hur 
mycket pengar arenan kräver 
och tyvärr har vi inte dem i 
årets budget. Dessutom är 
jag mer orolig för skolan som 
tillhör landets allra sämsta, 
kanske har vi lagt pengarna 
på fel ställe? Vi måste hitta 
en långsiktig lösning för hur 
Ale Arena ska finansieras och 
vi hade långa överläggning-
ar med Kungälvs kommun, 
men de har det ännu kämpi-
gare än vi med sin ekonomi. 
Tyvärr så blev det inget sam-
arbete den här säsongen, för-
klarade Berglund sin hållning.

Som av en händelse dök 
oppositionsrådet Paula Örn 
(S) upp och förklarade för 
demonstranterna att arenan 
gick att rädda.

– Det är helt orimligt att vi 
ska stänga vår enda isbana för i 
sammanhanget futtiga 2 Mkr. 
Vi föreslår att arenan drivs 
vidare och att vi hanterar kost-
naden i bokslutet som med 
största sannolikhet kommer 
att bli positivt även i år.

I fullmäktigedebatten fö-
reslog hon dock att pengarna 
kunde tas från kontot för fi-
nansiella kostnader som tro-
ligtvis inte kommer att nå de 
budgeterade nivåerna.

Viljan saknas
– Pengarna finns, det är viljan 
som saknas, konstaterade 
Paula Örn flera gånger.

Demonstranterna krävde 
bättre svar av Kommunsty-
relsens ordförande och repli-
kerna blev allt mer personliga. 
Det gick att ta miste på besvi-
kelsen över kommunledning-
ens uttalanden om Ale Arena. 
Det faktum att Kultur- och 
fritidsnämnden saknar drygt 
2 miljoner kronor för att 
driva arenan vidare under året 
kändes sekundärt.

– Du gillar inte bandy, du 
förstår inte vad isbanan bety-
der för våra barn.

– Du pissar på 10 000 ide-
ella timmar som medlemmar 
lagt ner för att bygga arenan.

– Du försöker inte ens 
rädda verksamheten, du 
tycker det är bättre att betala 
7 Mkr för en tom hall än 9 Mkr 
för en med aktivitet i. Det är 
ju helt sjukt.

I detta ögonblick kändes 
det som att det verkliga skälet 
till nedläggningen började 
blottläggas. Mikael Berglund 
blev plötsligt mycket tydlig.

– Bandyn är totalt sett en 

dyr verksamhet och i jäm-
förelse med det stödet som 
andra föreningar får i kommu-
nen kan Ale-Surte verkligen 
inte klaga, sa Berglund och 
när de sura replikerna börja-
de vina antydde han också att 
det som har hänt bandyklub-
ben de senaste åren påverkat.

Oegentligheter
– Hur mycket tycker ni att 
bandyn ska få kosta skatte-
betalarna? Vi har inte beställt 
någon hall, men vi har däre-
mot tvingats ta över en. Hur 
mycket oegentligheter ska en 
klubb få ägna sig åt innan man 
säger att nu räcker det?

Redan innan omröstning-
en i Ale kommunfullmäktige 
underströk flera trotjänare i 
Ale-Surte BK konsekvensen 
av beslutet.

– Föreningen är redan 

sargad efter ett antal tuffa år 
och får vi ingen is i år blir det 
dödsstöten, säger mångårige 
medlemmen Göran Ström.

Anki och maken Rikard 
Paulin har engagerat sig hårt 
i proteströrelsen.

Hela bilden
– Vi har försökt ge dem hela 
bilden. Det handlar inte bara 
om A-laget, den stora biten är 
alla ungdomar som har skrid-
skoåkning som intresse. Våra 
ungdomslag sysselsätter 250 
barn och allmänhetens åkning 
har 3000 besök varje säsong. 
Om Ale Arena inte spolas blir 
Ale kommun enda kommu-
nen i Göteborgsregionen som 
inte erbjuder någon form av 
skridskoåkning och då har vi 
ändå en egen hall, säger Anki 
Paulin.

Att Ale kommun helt plöts-

ligt inte skulle ha råd med en 
isbana köper inte bandyvän-
nerna.

– Det är ingen nyhet att det 
kostar pengar att göra is, det 
har det alltid gjort. Jag för-
står inte varför kommunen 
helt plötsligt vill ta bort den 
servicen helt för aleborna och 
våra ungdomar. Det är så dras-
tiskt, men problemet bottnar 
kanske i allt som har hänt runt 
klubben de senaste åren. Om 
de nu vill straffa någon så är 
det här fel sätt. Nu drabbas 
främst våra ungdomar och det 
är synd att kommunledning-
en inte vill försöka glömma 
allt som har varit och istället 
blicka framåt. Nu har vi en 
bandyhall med världens bästa 
is, enligt de som kan jämföra, 
det borde vi kunna göra något 
bra av, säger Göran Ström.

Kommunalrådet Mikael 

Berglund anser inte att full-
mäktiges beslut skjuter för-
eningen i sank. Att Ale Arena 
utan is skulle vara dödsstöten 
för klubben köper han inte.

– Varför det? Det finns ju 
istider att hyra hos andra, på 
samma vis som klubbar utan-
för Ale har hyrt in sig hos oss. 
Det gäller att övervintra tills 
vi vet hur vi går vidare med 
Ale Arena. 

Carl Ahlgren, Ale-Surtes 
hårt prövade ordförande, var 
trots ödesbeskedet på mån-
dagskvällen inte uppgiven.

– Jag har fått klart med bok-
ningar i hallen till ett värde av 
500 000 kronor. Det kostar 
enligt kommunen 300 000 
kronor att lägga isen, så då är 
vi väl i hamn där? Jag ska som 
sagt prata med Mikael Berg-
lund på nytt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Mörka utsikter för Ale Arena

– Ale-Surtes ordförande manar till fortsatt kamp
Men bandyvänner är ett segt släkte

Den sista striden har inte varit än. Ale-Surte BK är fast beslutsamma att fortsätta kämpa för is i Ale Arena i vinter.
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ALAFORS. Kultur- och 
fritidsnämndens begä-
ran om extra medel för 
att täcka kostnaderna 
för Ale Arena avslogs i 
Kommunfullmäktige.

– Lagstadgad verk-
samhet går före och är 
det noll på kontot så 
finns det inga pengar 
att äska, motiverade 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M) avslaget.

En mer än två 
timmar lång debatt 
förelåg beslutet.

Sverigedemokraterna kunde 
ha fällt Alliansen och Alede-
mokraterna i omröstning-
en angående Kultur- och fri-
tidsnämndens äskande om ett 
extra tillskott för Ale Arena. 
Partiet valde istället att lägga 
ner sina röster. Skälet var att 

de ansåg sig ha fått för dålig 
information för att ta ställ-
ning. Därmed uteblev spän-
ningen i omröstningen. Den 
nya majoriteten med Mode-
raterna i spetsen fick därmed 
majoritet, men Kristdemo-
kraterna och Sune Rydén 
vacklade i debatten.

– Jag har stor respekt för 
vad Paula Örn (S) och den 
sidan säger. Jag delar er upp-
fattning i många avseenden, 
men jag hör också att Mikael 
säger att det inte finns några 
pengar. Det går inte att 
vinka bort och nu ingår vi i 
Alliansen – dessutom tillhör 
det ju politikens vardag att 
fatta beslut som inte alltid är 
roliga, sa en lojal Rydén.

Oppositionen var förfära-
de över beslutet.

– Jag har suttit i den här 
församlingen sedan 1991, 
men tror aldrig jag har varit 

med om ett tråkigare beslut. 
Vi har en ishall som vi borde 
vara stolta över och så ska vi 
inte ens spola is i den, menade 
en förvånad Willy Kölborg 
(S).

Paula Örn försökte hålla 
fokus i debatten, något hon 
var ganska ensam om.

– Ni pratar om så mycket 
annat. Idag handlar det bara 
om varför Ale kommun inte 
ska kunna erbjuda sina elever, 
barn och ungdomar möjlig-
heten att åka skridskor. Vad är 
det för en kommun ni försö-
ker skapa? Ska det bara finnas 
lagstadgad verksamhet i Ale? 
Ska det rika föreningslivet 
monteras ner bara för att det 
kostar pengar? Ett brett fri-
tidsutbud måste få kosta och 
det här ärendet handlar bara 
om 2 Mkr. Pengar som både 
vi och ni vet kommer att 
finnas över i bokslutet när 

året är till ända. Vad är det 
att bråka om? försökte Örn 
som föreslog att överskot-
tet på kontot för finansiella 
kostnader skulle användas till 
arenan.

Det köpte inte hennes 
motståndare Mikael Berg-
lund.

– Det kanske finns pengar 
över där idag, men vad händer 
med räntan om Grekland går 
i konkurs? Vi kan inte spe-
kulera med pengar som inte 
finns eller som vi tror ska 
finnas när året är slut.

Jan A Pressfeldt (AD) 
ställde arenan mot ruttna 
lyktstolpar på landsbygden 
och ett eftersatt underhåll av 
kommunens fastigheter.

– Det är inte konstigt att ni 
får ihop pengar till så mycket. 
Eftersom ni har skött våra 
fastigheter så dåligt måste 
vi nu prioritera den typen av 

frågor. Vi kan inte ha skolor 
med läckande tak. Dessutom 
är det fakta att Ale Arena inte 
är godkänd för publika eve-
nemang. Räddningstjänsten 
har sagt ifrån och faktum är 
att det egentligen aldrig har 
funnits ett riktigt tillstånd för 
det som arenan används till. 
Det måste vi också fixa fram 
pengar till om den ska an-
vändas i framtiden, menade 
Pressfeldt.

Dennis Ljunggren (S) 
beklagade majoritetens in-
ställning.

– Det är lätt att säga 
förnya, lätt att säga föränd-
ra, lätt att säga förbättra – det 
är väldigt lätt att vinna val på 
tunna vallöften. Idag dödar ni 
bandyklubben för all framtid 
och det verkar ni också ta lätt 
på. Jag känner också till klub-
bens ekonomi och bakgrund, 
men det är isen jag vill ha – 

för våra skolor, barn och ung-
domar.

Konsekvensen av beslutet 
behandlar Kultur- och fri-
tidsnämnden under tisdagen 
denna vecka. En inte alltför 
vild gissning är att verksam-
heten i Ale Arena föreslås av-
vecklas.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SÅ FÖLL RÖSTERNA

Omröstningen i Kommunfullmäk-
tige gällde Kultur- och fritids-
nämndens begäran om ett extra 
tilläggsanslag för driften av Ale 
Arena. Moderaterna, Centerpar-
tiet, Kristdemokraterna, Folkpar-
tiet och Aledemokraterna rös-
tade nej. Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
röstade för ett tillskott. Efter-
som Sverigedemokraterna med 
tre mandat avstod vann Alliansen 
omröstningen med 24-21.


