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Stängt på midsommarafton & midsommardagen
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BOHUS. Ale Arena, Sve-
riges tredje bandyhus, 
skulle inte kosta kom-
munen eller skattebe-
talarna en enda krona. 

Verkligheten blev en 
helt annan. 

Därför stormar det 
fortfarande, snart fyra 
år efter invigningen, 
kring arenan.

Redan 2004 småpratades det 
om möjligheten att bygga 
in Jennylunds isbana. Ingen 
trodde nog då på fullaste allvar 
att det tre år senare skulle vara 
förverkligat. Vägen dit blev 
mödosam och ingen skulle 
säkert göra samma val idag. 
10 000 ideella arbetstimmar 
ligger bakom Ale Arena. Ale-
Surte BK:s medlemmar hjälp-
te först till med att gjuta en 
ny bottenplatta och var sedan 
delaktiga när huset restes året 
därpå. Lokaltidningen har 
tittat närmare på varför värl-
dens billigaste bandyhall är 
iskall oavsett kylanläggning-
en är på eller ej.

Ale-Surte BK ansökte om 
kommunal borgen för ett lån 
om 12 Mkr i november 2006. 
Fullmäktige sade då nej och 
klubben bestämde sig för att 
försöka gå vidare på egen 
hand. När bankerna tvivlade 
på finansieringsplanen höll 
projektet på att kantra, men 
en ny ansökan om kommunal 
borgen vann i maj 2007 gehör. 
Fullmäktige ansåg att det sak-
nades alternativ, då det fram-
kommit att den nya kylanlägg-
ningen och bottenplattan an-
passats för inomhusbruk. Att 
fortsätta med en utomhusare-
na skulle bli oerhört kostsamt.

Utpressning
– Det är utpressning, men vi 
har inget val, sa dåvarande op-
positionsrådet Jan Skog (M). 

Finansieringen var med 
kommunal borgen i hamn, 
trodde alla. Hallen var kost-
nadsberäknad till 16 Mkr. 
Banklånet om 12 Mkr skulle 
kompletteras med externa 
sponsorer och klubbens egna 
pengar. Ett halvår senare 
fanns det varken pengar i 
kassan eller några välvilli-
ga sponsorer. Vart tog dessa 
vägen? Officiellt meddelades 
att en tilltänkt huvudsponsor 
hoppat av under hösten, men 
till lokaltidningen upprepade 
Ale-Surtes ordförande, Rolf 
Engström, att finansieringen 
var löst. "Det är bara det sista 
som återstår". När korten sy-
nades hade det aldrig funnits 
några andra pengar än just det 
banklån som fullmäktige be-
viljade kommunal borgen till. 
Efter invigningen i november 
2007 hölls krismöte mellan 
klubben och Ale kommun. 
Utgången var given, nästan 
som om det vore regisse-
rat. Ale kommun fick köpa 
bandyhuset för motsvarande 
belopp av vad det hade kostat 
att bygga, cirka 17,2 Mkr. Al-
ternativet att sitta med armar-
na i kors hade kostat kommu-
nen 12 Mkr och ett nedmon-
terat bandyhus. Denna gång 
var det vikarienade kommu-

nalrådet Elaine Björkman 
(S) som uttalade sig.

– Vi har inget val, det blir 
inte bättre om vi avstår från att 
hjälpa klubben. Nu får vi i alla 
fall ett bandyhus.

En ny skandal seglade upp 
parallellt med husaffären. 
Kommunens båda ismaskiner 
var plötsligt borta. De hade 
lämnats som ”kontantinsats” 
för en ny maskin, anpassad för 
inomhusbruk. Allt hade skett 
utan medgivande från Ale 
kommun. Klubben menade 
att fritidsförvaltningen god-
känt agerandet. Ord stod mot 
ord. Händelsen ledde till två 
polisanmälningar som båda 
lades ner av åklagaren.

Lönsamheten uteblev
Ale-Surte BK blev sedan hy-
resgäst i ”sitt eget” bandyhus. 
Styrelsen trodde även fort-
sättningsvis på att det skulle 
gå att hyra ut anläggningen 
såväl vinter- som sommartid, 
därför ville klubben själv an-
svara för uthyrning och drift. 
Årshyran fastställdes till 1 
Mkr. Ett år senare framgår det 
klart att hyresintäkterna inte 
följer den kalkyl som projekt-
ledningen hade gjort. Hyran 
omförhandlas till 800 000 
kr, men lönsamheten uteblir 
ändå. Arenabolaget kämpar 
med likviditeten och ganska 
tidigt uppstår en diskussion 
med Ale kommun om vad som 
har ingått i köpet. Har klub-
ben gjort investeringar i den 
numera kommunala arenan 
som inte köparen kompense-
rat säljaren för? 

En elräkning om 6,8 Mkr 
damp sedan ner hos Ale 
kommun under våren 2010. 
Faktureringsrutinerna hos el-
bolaget Kraft & Kultur hade 
störts av ett byte av elmäta-
re i samband med byggna-
tionen av Ale Arena. En stor 
del av förbrukningen hade 
därför inte blivit fakturerad. 
Ett av klubbens starkaste ar-
gument för att bygga bandy-
huset var just att sänka elför-
brukningen. Med elräkningen 
i hand fanns ett facit. Kostna-
den hade inte sjunkit som ut-
lovat. Ale kommun bestred 
den sena klumpfakturan från 

elbolaget, men fick i veckan 
som gick ge sig. En rabatt 
om 600 000 kronor medgavs 
emellertid. Nu utreder tjäns-
temännen hur stor del av dessa 
6,2 Mkr som ska belasta Ale-
Surtes arenabolag. En tidiga-
re uppgift som lokaltidningen 
har fått säger 1,5 Mkr.

Elitsatsning
För ett år sedan flaggade 
klubbens nya ordförande, 
Leif Larsson, upp för att det 
kanske vore bättre om kom-
munen drev arenan och att 
Ale-Surte blev en ”vanlig” hy-
resgäst. Dialogen var avslagen 
och intresset hos kommun-
ledningen svalt. Verksamhe-
ten rullade vidare och trots 
tydliga varningssignaler om 
höga elkostnader för att göra 
is i augusti fullföljde klubben 
sin strategi.

Trots ett arenabolag med 
miljonskulder valde Ale-Sur-
te BK att göra en uttalad elit-
satsning. Flera etablerade 
bandyprofiler värvades till det 
som skulle bli ett återtåg till 
högsta serien. Tränaren Peter 
Rönnqvist gjorde succé, men 
i bakgrunden pågick en kamp 
för att klara likviditeten. Da-
garna före jul läckte det ut 
att förhandlingarna mellan 
Ale kommun och Ale-Surte 
BK hade strandat. Leif Lars-
son lämnade omgående upp-
draget som ordförande. Det 
framkom att Larsson också 
hade agerat bankman och fi-
nansiär av elitsatsningen. När 
kommunen inte ville förändra 
avtalet med Ale-Surte vågade 
inte Larsson fortsätta.

– Det finns ingen säkerhet 
för att kunna få tillbaka peng-
arna om klubben inte har 
något avtal med Ale kommun, 
därför ville jag inte fortsät-
ta låna ut, sa Leif Larsson till 
lokaltidningen.

Styrelsen som prioriterat 
en återbetalning av Larssons 
utlånade medel satt nu kvar 
med ett bandylag i toppen 
på Allsvenskan och en trupp 
som väntade på löneutbetal-
ning. Likviditetskrisen utlös-
te ett stort engagemang bland 
klubbens medlemmar. Spelar-
na knöt näven och fick till sist 

Därför stormar de

Sport

BOHUS. Trots att finan-
sieringen inte är klar är 
rivningsarbetet på Jen-
nylund i full gång.

Här ska byggas ban-
dyhus, något annat 
finns inte.

– Du kan inte köra 
med hängslen och 
säkerhetsbälte hela 
livet, då händer det 
aldrig något, säger Ale-
Surte BK:s ordförande, 
Rolf Engström.
Banken har sagt nej till lånet 
på 12 miljoner kronor. Risken 
anses för stor och kravet på en

Här förbereds byggnationen av Sveriges andra inomhusarena 
för bandy. Innan Ale-Surte börjar bygga väntar dock rivning 
av läktare, ett arbete som redan har kommit långt.

Klart för kommunal 
borgen för bandyhuset

Redan nu kan man se de 
första märkena av det som om 
mindre än två år ska vara en 
stor inomhushall för bandy – 
ett dussintal borrhål runt om 
bandybanan.

– Flygfältsbyrån har borrat 
för att göra markundersök-
ningar. Svaren kommer i fe-
bruari, men det ser positivt ut; 
det var mycket mindre berg i 
marken än vi hade trott, be-
rättar Rolf Engström.

– Flygfältsbyrån är ett ex-
empel på företag som går in 
och sponsrar Bandyhuset. De 
förstår värdet i det här. Och 
Wingårdhs arkitektbyrå har 
skissat på hur det kan komma 
att se ut.

Ale-Surte räknar med att 
börja förbereda för hallen så 
fort isen har släppt till våren. 
I år ska bädden på isbanan 
och de gamla isaggregaten 
bytas ut.

De här åtgärderna har 
i princip inte med det nya 
bygget att göra; det är nöd-
vändiga åtgärder för att Ale 
kommun också fortsättnings-
vis överhuvudtaget ska ha en 
isbana.

Precis som i Edsbyn ska 
Surte bilda ett aktiebolag 
som ska bygga och driva an-
läggningen.

Finansieringen är ännu 
inte helt löst.

– Det fattas runt fem mil-
joner kronor, säger Rolf Eng-
ström.

Handlar av Eka
Ale kommun bidrar med 14 
miljoner (tio miljoner i år och 
fyra nästa år), pengar som av-
satts för de nödvändiga repa-
rationerna/ombyggnaderna 
av banan som ska göras i år.

– Det är klart att vi kommer 
att få köpa aggregat från Eka, 
till ett bra pris. Utan stödet 
från Eka skulle det inte gå att 
bygga huset. Arbetsnamnet är 
Ale Eka Arena, och det är ju 
ingen slump.

Det lokala intresset för den 
nya arenan är stort. Vilket inte 
minst märks i ”Hus till tusen-
klubben”, där privatperso-
ner och småföretag för köpa 
”aktier” i Bandyhuset, och få 
sitt namn på en mässingsskylt 
på Jennylund och på www.
surtebandy.com.

Vi är 66 medlemmar i

Om två år slipper Ale-Surte snö på planen
Bandyhuset innebär perfekt is från september till mars
BOHUS. Flera decimeter snö på Jennylunds is – om 
två år är det ett minne blott. 

Då spelar Ale-Surte inomhus.
- Planeringen går jättebra. De flesta förstår 

vilken jättegrej Bandyhuset är för hela Västsve-
rige. Och fler och fler företag vill vara med och 
synas i samband med det, säger Ale-Surtes ordfö-
rande Rolf Engström.

BOHUS. 750 kubikmeter isolering, 70 
ton armeringsmattor och åtta och en 
halv mil rör ska ut. Bland annat.

Just nu pågår ett ideellt jättear

En halv miljon kronor sparas i och med tre veckors ideellt arbete. Här bärs några av de 70000 kilona armeringsmattor som ska ut på banan. Och lite av de 750 kubiken isolering läggs.

Ideellt jättejobb på JennylundIdeellt jättejobb på Jennylund

Faksimil vecka 32, 2006.

Faksimil vecka 20, 2007.Faksimil vecka 4, 2006.


