
BOHUS. Det har flore-
rat många olika siffror 
kring Ale Arena.

Tjänstemännen säger 
en sak, politikerna en 
annan.

Det man är överens 
om är att hallen kostar 
mycket pengar oavsett 
den används eller ej.

– Ja, kapitalkostnaden går 
inte att komma ifrån, dessut-
om behövs ett visst underhåll 
även om arenan inte används. 
Vi talar om att det skiljer cirka 
två miljoner om den används 
eller stor tom, säger kommu-
nalråd Mikael Berglund (M).

– Det är för liten skill-
nad för att stänga. Då måste 
det vara bättre att betala 9,5 
Mkr och samtidigt ge alebor-
na en verksamhet de vill ha. 
Nu kastar ni bort pengar, rakt 
i sjön, utan att få någonting, 
dundrar Paula Örn (S).
Att jämföra den kommunala 
driftsformen med hur det tidi-
gare fungerade med Ale-Surte 
Bandy AB är inte helt enkelt.

– Det var så många olika 
delar i det avtalet och med 
tanke på hur det slutade så var 
det inte heller särskilt fram-
gångsrikt. Nu har vi bra koll 
på kostnaderna, men ingen vet 
för tillfället hur de ska finan-
sieras, säger fritidsintendent 
Klas Arvidsson.

Tjänstemännen menar 
också att det skiljer mer än två 

miljoner om arenan stängs. 
Elkostnaden, större delen av 
personalstaben och spetskom-
petens för att göra is försvin-
ner helt. Det överstiger tre 
miljoner. Den största posten, 
kapitalkostnader, går dock 
inte att trolla bort. Det blir 
dyrt även utan is.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ner för att driva Ale Arena. 
Ale kommun tog över drif-
ten vid årsskiftet. Fritidsför-
valtningen fick i uppdrag att 
reda ut den totala kostnads-
bilden. Den visar att arenan 
kostar 10,1 Mkr att driva i 
total kommunal regi. I ett 
nära samarbete med Ale-Sur-
te BK kan kostnaden hamna 
runt 7,5 Mkr. För att klara att 
spola is i höst och säkerstäl-
la driften 2011 har Kultur- 
och fritidsnämnden äskat om 
2 Mkr extra. Detta avslogs i 
både Kommunstyrelsen och i 
Kommunfullmäktige i mån-
dagskväll.

Att det stormar runt Ale 
Arena är sålunda inget nytt, 
det gjorde det redan innan 

första skäret var taget. Till-
vägagångssättet för att för-
verkliga bandyhuset över 
Jennylunds isbana har kriti-
serats i många sammanhang 
och när den slutgiltiga notan 
presenteras kan det innebära 
att arenan blir utan verksam-
het den kommande säsongen. 
Ett högt pris för världens billi-
gaste bandyhall – och de 3000 
besökare som varje år utnytt-
jar allmänhetens åkning.
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Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 26/6-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

ICA-kortpris!

Trevlig sommar önskar 
alla på ICA Supermarket 

Älvängen

Fläskytter-
filé
Nybergs Deli. Sverige. 
Av gris. Ca 800g. Benfri 
kotlett. Max 2 erbj/kund. 
OBS! ICA-korts-vara.

4990
/kg

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu! 

Färsk-
potatis
Handla andra varor för 
200:- så får du 1 kg färsk-
potatis.
Handlar Du för 400:- så får 
du 2 kg osv.

Just nu!

Gilla oss på Facebook för det 
senaste i butiken.

http://www.facebook.com/
icaalvangen
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dudu

Matjessill
Klädesholmen. 200g.
I bit. Jfr pris 16:67/kg
Max 1 erbj/kund

3 för 10:-

I manuella 
delikatessen!

Skeppar-
skinka 

10:-/hg
Kokt/rökt

et kring Ale Arena
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BOHUS. Ale-Surte Bandy-
klubb har hamnat i ekono-
misk kris igen.

Personal har sagts upp, 
ordförande Leif Larsson har 
lämnat 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 

och aktiebolaget, men så mycket är 
det nog inte. En del är lösa inventa-
rier så kallat lösöre. och inte en del 
av anläggningen. Vad vi vet är att 
anläggningen blev 340 000 kronor 
dyrare att färdigställa än beräknat, 
vilket framgick av ett brev från klub-
ben till kommunen redan i januari 
2009. Vad dessa pengar inkluderar 
måste vi nu verifiera, allt måste inte 
vara kopplat till arenan, konstaterar 
färske styrelseledamoten Lars-Ove 
Hellman i veckan.

Mycket pekar istället mot att det 
är själva driften av Ale Arena som 
felbudgeterats och definitivt inte har 

tid, har under rådande vinter inte 
haft lika stort behov som tidigare år. 
En ekvation med minskade hyresin-
täkter och höga elkostnader är svår 
att få ihop. Bara elkostnanderna för 
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 

antal tunga investeringar för att på 
sikt få en mer energieffektiv anlägg-
ning. Det handlar om att isolera vissa 
utrymmen och se över kylanlägg-
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 

svarar Mikael Berglund uppriktigt.
Styrelsen för Ale-Surte Bandy-

klubb och arenabolaget kommente-
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 

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

BOHUS. Hur är det 
möjligt att värva elit-
seriespelare med en 
skuld på cirka 1,5 Mkr 
kronor?

– Föreningen Ale-
Surte är mogen för 
en satsning. Däremot 
har bolaget Ale-Surte 
Bandy som driver Ale 
Arena tufft med eko-
nomin, säger Leif Lars-
son, ordförande i Ale-
Surte Bandyklubb.

I veckan träffade 
kommunledningen på 
nytt företrädare för 
klubben för att disku-
tera deras ekonomiska 
situation.

Sex nyförvärv, varav flera 
riktigt tunga med erfaren-
het från elitserien, har an-
slutit till Ale-Surte BK inför 
säsongen 2010-2011. Sty-
relsen har utlovat full sats-
ning och ett återtåg mot 
högsta serien. Nu höjs kri-
tiska röster kring hur kalaset 
ska finansieras. Samtidigt ut-
reder Ale kommun hur stor 
andel av den sent fakturera-
de elförbrukningen som ska 
belasta bandyklubben. Totalt 
kan det handla om upp emot 
1,5 Mkr.

– Vi tycker det är angelä-
get att vi klargör alla kostna-
der för klubben. Kommu-
nen och klubben delar sedan 
uppfattningen att elförbruk-
ningen känns orimligt hög. 
Därför ska vi nu sätta in un-
dermätare för att utreda var 
förbrukningen sker i och runt 
Ale Arena. Även marsräk-
ningen när kylanläggningen 
var avstängd var på betydan-
de belopp. Ska klubben klara 
att sätta en budget måste de 
vet vilka kostnader de har att 
förhålla sig till. Ale kommun 
kommer inte att särbehand-
la klubben, men det är vik-
tigt att vi hjälper till att säker-
ställa vad Ale Arena kostar att 
driva. Annars kommer klub-
ben aldrig att få ordning på 
sin ekonomi, säger tillför-
ordnad kommundirektör, 
Sven-Olof Frisk.

Ekonomisk press
Ale-Surte BK har allt sedan 
husbygget levt under en hård 
ekonomisk press. När leve-
rantörerna inte kunde beta-
las gick Ale kommun in och 
köpte bandyarenan av ban-
dyklubben till ett belopp som 
motsvarade kostnaderna för 
att bygga huset. Ale kom-
muns räddningsaktion var 

inte gratis för klubben som 
tvingades teckna ett hyres-
avtal som skulle täcka kom-
munens kapitalkostnad. En 
miljon om året var mer än 
klubben mäktade med och 
efter ett år förhandlades av-
talet om och dagens hyresni-
vå är nu 800 000 kronor in-
klusive moms.

Även detta är en nivå som 
Ale-Surte har svårt att klara 
av och klubben har legat efter 
med hyror under hela 2010, 
men ska i förra veckan ha 
reglerat det sista.

Inga skulder
– Vi har inga skulder till 
Ale kommun förutom elen 
som vi har fått anstånd med 
fram till dess att utredning-
en är helt klar, bekräftar Leif 
Larsson.

Elräkningen från Kraft & 
Kultur var ett hårt slag för 
både Ale kommun och ban-
dyklubben. Förbrukningen 
på 5,5 Mkr avsåg tre år, men 
den stora summan krävde en 
utredning.

– Den visade att beloppet 
var korrekt, men vi fick an-
stånd med att betala till och 
med sista maj. Nu för vi en 
dialog med bolaget och vi 
har kraftigt ifrågasatt varför 

de inte har fakturerat kom-
munen månadsvis enligt gäl-
lande avtal. Det finns inskri-
vet en straffavgift mot ute-
bliven fakturering och de 
håller nu på att räkna fram 
vad den blir. I det här sam-
manhanget handlar det inte 
om några jättepengar, men 
vi tänker inte betala mer än 
nödvändigt, menar Eva-Ma-
rie Ekman, kommunjurist i 
Ale kommun.

Ale kommun har räknat 
fram att av de fakturerade 
5,5 miljonerna från elbo-
laget är cirka 1,3 Mkr Ale-
Surte BK:s ansvar. Kommu-
nen står för elförbrukning-
en under den tid som Ale 
Arena är tillgänglig för all-
mänhetens åkning (15 okto-
ber till 15 mars), resterande 
del är det bandyklubben som 
betalar elen. Den tyngsta pe-
rioden är självklart när isen 
ska läggas i augusti med 25 
grader på utsidan.

Nytt möte
– Om elförbrukningen stäm-
mer får klubben fundera 
kring om det är möjligt att 
lägga is så tidigt. Vi ska ha ett 
nytt möte i augusti och med 
all fakta på bordet kan be-
slutet bli lättare att ta, säger 

Sven-Olof Frisk.
Ale-Surte BK menar att 

försäsongen är en av de vik-
tigaste perioderna för att få 
någon som helst ekonomi i 
driften av Ale Arena.

– Det är då vi kan hyra ut 
hallen till närliggande klub-
bar samt ha egna arrang-
emang, summercamp och 
cuper, säger Leif Larsson.

Han förstår att frågorna är 
många kring klubbens utta-
lade elitseriesatning.

Äpplen och päron
– Alla måste lära sig att hålla 
isär äpplen och päron. För-
eningen har en sund eko-
nomi och våra lönekostna-
der inför kommande säsong 
har bara ökat med 100 000 
kronor. Vi har värvat klokt 
och många spelare har sökt 
sig till oss för att få vara med 
på återtåget, berättar Leif 
Larsson och fortsätter:

– De ekonomiska pro-
blemen ligger i bolaget som 
har i uppdrag att driva Ale 
Arena. Hyresavtalet med 
Ale kommun är i mina ögon 
orimligt, men vi försöker 
så gott det går. Är nu elför-
brukningen betydligt högre 
än vi har kalkylerat med är 
det tveksamt om Ale-Sur-

te Bandy AB orkar med att 
driva anläggningen. Jag 
tycker det vore bättre att Ale 
kommun drev Ale Arena och 
att vi fick hyra in oss. Den 
sportsliga biten har vi en bra 
organisation för. Det är värre 
att driva och ta ansvar för en 
arena tolv månader om året.
Beträffande det som troligt-
vis blir en miljonskuld till Ale 
kommun i form av obetald el-
förbrukning, totalt cirka 1,5 
Mkr, hoppas Leif Larsson på 
en fortsatt öppen dialog med 
kommunledningen.
–  Jag hoppas att de inte sätter 
oss i klistret utan ger oss rim-
liga förutsättningar att reda 
ut det här. Vi har visat tidi-
gare att vi tar vårt ansvar. Di-
alogen med både tjänstemän 
och politiker känns positiv, 
så jag är inte särskilt orolig 
för att vi inte ska komma 
överens. Jag är fortfarande 
mycket tveksam till att el-
förbrukningen verkligen kan 
vara med sanningen överens-
stämmande.

Elitseriesatsning trots miljonskuld
– Kommunen orolig för klubbens ekonomi

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Kommunalråd Jan Skog (m) hotar med polisanmälan

Oklarheter kring köp av ny ismaskin
BOHUS. Kommunstyrel-
sen ställde sig bakom 
förvaltningens förslag 
att köpa bandyhuset 
från Ale-Surte BK.

Däremot framkom 
oklarheter kring vad 
som hänt med kom-
munens ismaskiner, 
om dessa lämnats och 
sålts vidare utan kän-
nedom för kommunen?

– Det vimlar av olika 
uppgifter och vår jurist 
försöker nu reda ut vad 
som har hänt, säger 
kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Kommunstyrelsens vice ord-
förande, Jan Skog (m), är 
tydligare.

– Det är helt uppenbart 
att klubben har lämnat ifrån 
sig kommunens ismaskiner. 
Dessa har sedan renoverats 
och sålts vidare till utlandet. 
Huruvida båda är levererade 
eller ej kan jag inte uttala mig 
om. Men finns det inte en syn-
nerligen bra förklaring så har 
kommunen blivit utsatt för en 
oegentlighet och då krävs det 
en polisanmälan. Det är be-
drövligt, men allt annat vore 
tjänstefel, säger han.

Bakgrunden är att det nya 
bandyhuset i Bohus kräver en 
avgasfri ismaskin. Ganska lo-

giskt eftersom de gamla knap-
past klassades som miljövän-
ner. Tanken från början var att 
konvertera trotjänarna från 
dieseldrift till eldrift – en om-
ställning som efter utredning 
visade sig bli för dyr.

Orderbekräftelse
Det var när en orderbekräftel-
se på en ny ismaskin dök upp 
på barn- och ungdomsförvalt-
ningen som frågan hamnade i 
fokus. Eftersom ingen kände 
igen beställningen bekräfta-
des den aldrig.

– Det känns bra för vi har 
aldrig beställt någon ny isma-
skin och jag välkomnar en ut-
redning om vad som har skett. 
Vi har ingenting att dölja. Det 
känns däremot som om det 
har uppstått ett antal miss-
uppfattningar och det måste 
självklart redas ut, säger ban-

dyklubbens projektledare 
och vice ordförande Lennart 
Olsson.

Enligt honom och flera 
andra i klubben är det Malte 
Månsson AB som svarar för 
service och underhåll på isma-
skinerna. Företaget har också 
varit införstått med att Ale-
Surte nu har byggt en inom-
hushall och därför har varit i 
behov av en ny ismaskin.

Lånat ismaskiner
– Därför fick vi låna två styck-
en tills vi bestämt hur ismaski-
nen skulle finansieras. Om de 
beställt en ny maskin så är det 
inte på order från oss, under-
stryker Lennart Olsson.

Upplägget som har disku-
terats – och som Malte Måns-
son AB – troligtvis tagit som 
givet var att de båda ismaski-
nerna skulle utgöra en kon-
tantinsats på den nya  ma-
skinen. Problemet är att de 
gamla ismaskinerna ägs av 
kommunen och deras öde 
kan ingen annan än kommu-
nen själv avgöra.

– Jag blev själv chockad 
när jag hörde att företaget 
redan levererat en av maski-
nerna. Det är inget som vi har 
kommit överens om, menar 
Lennart Olsson.

Kommundirektör, Stig 
Fredriksson, har själv varit 

i kontakt med Malte Måns-
son AB.

Snurrig historia
– Det är en snurrig historia 
och vi har fått en historia i te-
lefon, en annan i ett brev. Fast 
fortfarande kvarstår ett antal 
frågor. De ska vi utreda i detalj 
för att slutligen komma fram 
till en lösning. Vårt första för-
slag är fortfarande möjligt, att 
Ale kommun skriver ner ma-
skinerna till noll och låter 
dem övergå i Ale-Surtes ägo 
så att de kan lämna dem som 
kontantinsats för den nya ma-
skinen. Problemet är att ma-
skinernas värde är 160 000 
kronor och en ny kostar över 
900 000 kronor. Hur ser den 
resterande finansieringen ut? 
frågar sig Stig Fredriksson 
som också vill ha svar på vem 
som gav klubben klartecken 

att sälja kommunens maski-
ner och vart de idag fysiskt 
finns.

Kommundirektören är 
rädd att klubben har sprung-
it händelserna i förväg och i 
en skrivelse till kommunsty-
relsen påpekar han att det 
finns uppgifter som tyder på 
att klubbens företrädare inte 
har lämnat korrekt fakta.

Överens med Fritid
Bandyklubbens ordförande, 
Rolf Engström, har en annan 
version.

– Vi var överens med Ale 
Fritid som ansvarade för 
kommunens ismaskiner. De 
skulle bytas in mot en ny och 
vi skulle reglera kostnaden i 
skötselavtalet, men när frågan 
togs upp i Barn- och ung-
domsnämnden blev det tvär-
stopp. Plötsligt förstod ingen 
upplägget och ingen ville ta 
ansvar, utan nu pekar alla på 
Lennart Olsson och påstår 
att han ljuger. Riktigt illa och 
det accepterar vi inte, dund-
rar Engström.

Att Ale kommun har fått 
en orderbekräftelse, trots att 
ingen affär är uppgjord, är 
enligt Engström inte heller 
konstigt.

– Nej, den är att beteckna 
som en offert. De skickar ut 
bekräftelser så fort du frågat 

vad en service kostar.
Hur som helst är en av Ale 

kommuns ismaskiner såld och 
levererad till Danmark. Vem 
som godkänt vad, var peng-
arna tagit vägen och vad som 
gäller för en eventuell ny is-
maskin är nu ett ärende för 
kommunjuristen.

– Vi har aldrig någonsin 
tidigare haft varken en kon-
flikt eller kontrovers med Ale 
kommun. Det här misstroen-
det känns obehagligt, avslutar 
Lennart Olsson.

BANDYLOVER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Rolf Engström, ordförande i 
Ale-Surte BK har sin version.

Jan Skog (m), kommunalråd, 
har en annan bild.

Stig Fredriksson, kommun-
direktör har begärt att kom-
munjuristen gör en fullstän-
dig utredning beträffande is-
maskinerna.

kvala till elitserien mot IFK 
Vänersborg. Endast skytte-
kungen Lasse Karlsson för-
lorades i turbulensen. Han 
gick till Hammarby, en över-
gång som väckte starka käns-
lor, men som gav klubben en 
livsnödvändig förstärkning i 
kassan. För att klara de akuta 
fodringarna på klubben vädja-
de styrelsen om ett medlems-
lån. Supportrarna ställde upp 
med 700 000 kronor. Styrelsen 
betecknar lånet som en "he-
dersskuld" och har lovat att 
betala tillbaka snarast möjligt, 
men utan is och verksamhet 
lär det bli svårt.

Ett arenabolag med miljon-
skulder och en klubb i likvidi-
tetskris var ingen hållbar part-

Faksimil vecka 48, 2007.

Faksimil vecka 26, 2010.

Elräkningen som chockar alla
– 5,5 miljoner i obetald el för Ale Arena
BOHUS. Här är elräkningen 
som chockar en hel kommun 
och som skapar stor förvir-
ring.

5,5 miljon kronor i obetald 
el sedan hösten 2006.

Faktureringen för förbruk-
ningen i Ale Arena har inte 
fungerat, men varför har 
ingen reagerat?

Räkningen från elbolaget Kraft & 
Kultur slog ner som en bomb i Ale 
kommun. Elförbrukningen i Ale 
Arena och Jennylunds isstadion, 
som anläggningen hette innan, har 
inte fakturerats sedan hösten 2006. 
Det gav en imponerande summa om 
5,5 miljon kronor när väl fakturan 
gick iväg.

– Vi har självfallet bestridit faktu-
ran för att utreda vad som har hänt. 
Våra efterforskningar visar att delar 
av elförbrukningen inte har fakture-
rats oss, men varför vet vi inte än. 
Vad vi känner till är att hela områ-
det sanerades från gamla elmäta-
re för att ersättas med en ny. Detta 
gjordes hösten 2006 och efter det har 
faktureringen uppenbart inte fung-
erat, säger kommundirektör, Stig 
Fredriksson.

Han säger också att det saknas 
någon som har haft helhetsansvaret 

och att det kräver en omfattande in-
ternutredning för att bringa klarhet 
i ärendet.

– Vidare finns det ju ett avtal med 
bandyklubben om hur elkostnaderna 
ska regleras. Frysning av is i augus-
ti är kanske inte så billigt som man 
först har trott. Den kostnaden är ex-
empelvis helt och hållet klubbens, 
eftersom kommunen bara står för 
tiden då allmänheten erbjuds skrid-
skoåkning. Det är många delar att ta 
hänsyn till, säger Stig Fredriksson.

När Ale Arena byggdes var ett av 
de bärande argumenten att elför-
brukningen drastiskt skulle sänkas, 
men riktigt så billigt blev det alltså 
inte. Driftskostnaderna för de fyra 
senaste säsongerna ska adderas 
med 5,5 Mkr, men Ale Arena har 
bara varit verksamt sedan novem-
ber 2007.

– Jag är övertygad om att vi har 
sänkt våra kostnader, men eftersom 
vi plötsligt har fått nya kort på bordet 
så får vi syna dem innan vi bringar 
klarhet i vad anläggningen kostar i 
drift, säger Ale-Surte BK:s ordföran-
de Leif Larsson som blev tagen på 
sängen när beskedet kom.

– Det var precis vad vi inte ville 
skulle hända. Vi har kämpat så hårt 
med att komma till rätta med eko-
nomin och såg äntligen en ljusning. 

Livsgnistan har återvänt till fören-
ingen och vi har nu bestämt oss för 
att satsa mot elitserien. Då vill man 
inte att det ska flyta upp gamla el-
räkningar. Vi vill satsa framåt, suckar 
Leif Larsson.

Klubben är väl medveten om vill-
koren. Ale kommun står för elför-
brukningen under säsongen för all-
mänhetens åkning, vilket betyder 
att augusti till oktober är Ale-Surtes 
ansvar. Det spekuleras i att 1,5 Mkr 
av de totalt 5,5 Mkr i obetald el kan 
komma att belasta klubben.

Avbetalning
– Det är självklart inga pengar som 
klubben har på något konto. Vår 
inställning kommer även fortsätt-
ningsvis vara att vi ska göra rätt för 
oss och så vitt jag förstod på kom-
munledningen vill de hitta en bra 
överenskommelse. Jag hoppas att 
det i så fall innebär en skälig avbe-
talningsplan, säger Leif Larsson.

Enligt förvaltningschef, Annika 
Sjöberg, har Ale kommun påpekat 
för elbolaget Kraft & Kultur att de 
saknat fakturor för Ale Arena, men 
inte fått något gehör.

Preskriptionstiden för den här 
typen av räkningar är tio år.

– Det betyder dock inte att de 
är oskyldiga till att det har blivit så 

här. Vår jurist kommer självklart att 
reda ut ansvarsbiten, säger Stig Fre-
driksson.

Frågorna är många. Elförbruk-
ningen är en isanläggnings största 
enskilda kostnad. Borde därför inte 
någon ha reagerat när fakturan ute-
blev? För Ale kommun som står som 
abonnent för elmätaren borde det ha 
blivit mycket pengar över i drifts-
budgeten, då den annars så dyra 
elen plötsligt försvann? Om man ti-
digare har vidarefakturerat Ale-Sur-
te BK för delar av elförbrukningen 
och plötsligt upptäcker att det mer 
eller mindre har blivit gratis att göra 
is – undrar man inte då? Eller till-
skrevs husbygget den tacksamt låga 
förbrukningen?

Ansvarsfrågan blir inte lätt att 
utreda och det blir inte heller bud-
geten som nu kraftigt förändras för 
både Ale kommun och Ale-Surte 
BK. Det var inte gratis att göra is 
inomhus heller. Tyvärr.

– Räkningen hamnar på Barn- 
och ungdomsförvaltningens bord, 
men vi kan inte klara den kostnaden 
i vår budget. Det är helt orimligt att 
vi ska hitta sådana belopp i vår verk-
samhet. Det får lösas på annat sätt. 
Hur det blir framöver vet jag inte, 
men om driften av Ale Arena är så 
mycket dyrare än vi trott har vi lite 
att fundera på, säger Annika Sjöberg 
bestämt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vad kostar det att göra is i Ale Arena? Det har ingen vetat eftersom 
den dyraste råvaran, elen, inte har blivit fakturerad på 3,5 år.
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Fullmäktige godkände köpet av bandyhuset
– Och nu blir namnet Ale Arena
ALAFORS. Kommun-
fullmäktige godkände i 
måndags köpet av Ale-
Surte Bandyklubbs ban-
dyhus.

Beslutet togs med 
bred majoritet, men 
från vissa håll under 
protest.

– I framtiden hoppas 
jag att det är vi förtro-
endevalda som bestäm-
mer vilka investeringar 
som ska göras. De ska 
inte påtvingas oss, sa 
Rose-Marie Fihn (fp) 
när hon tillstyrkte kom-
munstyrelsens förslag.

Måndagen den 25 februari får 
bandyvännerna minnas som 
dagen D. Efter långa utred-
ningar, många diskussioner 
och överläggningar fanns det

sista 500 000 kronorna till 
dess att klubben har slut-
fört sina åtaganden. Från och 
med 1 mars får anläggningen 
namnet Ale Arena.

– Ale-Surte BK ska fär-
digställa toaletter, en del 
elinstallationer och brand-
skydd innan slutlikvid, påpe-
kade Fredriksson.

Jan A Pressfeldt och 
övriga Aledemokrater var 
tillsammans med Miljöpar-
tiets två ledamöter ensamma 
om att driva nej-linjen. De 
hade stöd hos en del ledamö-
ter på den borgerliga sidan, 
men det var aldrig nära att 
hota köpet.

Olustigt ärende
– Det är och har hela tiden 
varit ett olustigt ärende. Fakta 
i målet är att vi har blivit 
lurade och det är inte första

gare, menade Björkman.
Socialdemokraterna var 

ensamt parti om att vara helt 
eniga om att säga ja till ban-
dyhuset. De fick dock stöd av 
flera ledamöter i Alliansen.

– Ikväll köper vi ett ban-
dyhus som vi egentligen inte 
vill ha. Gör man det lätt för 
sig säger man nej och låter (s) 
ensamt ta ansvar för frågan, 
men jag vill inte göra så. Jag 
vill ta ansvar, därför bifaller 
jag kommunstyrelsens för-
slag, sa Rose-Marie Fihn (fp) 
och läste sedan upp en pro-
tokollsanteckning som flera 
valde att ställa sig bakom.

Andemeningen i proto-
kollsanteckningen var att de 
tog beslutet i brist på andra al-
ternativ. Vidare betonades att 
de anser att det är de förtroen-
devalda som fattar beslut om 
vilka investeringar som ska

att kommunen är tvingad att 
köpa bandyhuset.

– Vi har sagt nej hela tiden 
och det gör vi idag också. Hur 
kan vi lägga 17 miljoner på 
ett bandyhus när vi inte har 
pengar till de investeringar 
som är nödvändiga? Vi ska 
aktivt styra kommunens ut-
veckling och inte som nu låta 
oss styras att göra oönskade 
investeringar.

Göran Karlsson (v) tyckte 
inte heller att frågan var sär-
skilt roande, men konstatera-
de att utvägar saknas.

– Skulle vi sagt nej skulle vi 
ha gjort det när investering-
en av kylanläggningen dis-
kuterades. Nu är det försent, 
men samtidigt kan vi gläd-
jas åt att kommunen gör en 
väldigt bra affär. Ett bandy-
hus för 17,2 Mkr är det ingen 
annan kommun som har lyck

avstod.
Eje Engstrand (s) hade 

besvarat en interpellation 
från Boel Holgersson angå-
ende föreningsbidragen i Ale 
kommun. Huruvida bidrags-
systement kan anses vara rätt-
vist eller ej vållade debatt.

Orättvist
– Det känns som om bollspor-
terna får alldeles för mycket 
tack vare att de har kostsam-
ma anläggningar. Ta Ale-Surte 
BK som ett exempel. Av de 5 
Mkr som betalas ut i bidrag 
får klubben 1,5 Mkr. Låt vara 
att det är en dyr anläggning, 
men är det rättvist. Jag anser 
att bidragen borde vara reg-
lerade efter antalet aktiva i 
föreningen. Nu är det klub-
bar med anläggningar som får 
den stora delen oavset om de 
har någon ungdomsverksam

Boel Holgersson (c) i debatt 
om föreningsbidragens rätt-
visa i Ale...

Faksimil vecka 16, 2010.
Faksimil vecka 9, 2008.

MED PÅ HELA RESAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil vecka 2, 2011.

ALE ARENA I KOMMUNAL REGI
Kapitalkostnad   3 Mkr
Internhyra inkl fastighetsskötare  2,4
Personal*    1,8
El    2,2
Underhåll, förbruk.mat   0,325
Spetskompetens   0,3
Övriga driftskostnader   0,115
Total kostnad   10,1 Mkr

Avgår förväntade hyresintäkter:  645 000 kr
Att finansiera:   9,5 Mkr

*Baserat på tre vaktmästare, en lokalvårdare och 0,5 administratör.

Detta är en teoretiskt framtagen kostnadskalkyl för Ale Arena i total kommu-
nal regi. Genom samverkan med förslagsvis Ale-Surte BK kan kostnaden pres-
sas med cirka 2 Mkr. 

Dyrt även utan is!


