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I de senaste veckornas 
debatt kring Ale Arena 
har i såväl tidningsartik-

lar, uttalanden i kommunfull-
mäktige och i intervjuer of-
fentligt framförts flera di-
rekta felaktigheter och på-
ståenden tagna ur luften 
beträffande arenans status rö-
rande bygglov och brand-
skydd. Dessutom sprider en-
skilda kommunala tjänstemän 
rykten om brister i anlägg-
ningens  tekniska status.

Fakta är följande:

Brandskydd
Den 19 juni 2008 utfärda-
de det certifierade företa-
get PELCO ett så kallat ”An-
läggarintyg för automatiska 
Brandlarm” vari intygades att 
själva brandlarmanläggningen 
stod i överensstämmelse med 
reglerna i SBF 110.

Detta intyg erfordras för 
att tillsammans med en be-
siktning av brandskyddet i 
övrigt, såväl elektiskt, bygg-
nadstekniskt som vad avser 
skyltning och släckutrustning 
mm kunna få ett så kallat 
”sakkunnigintyg” avseende 
brandsäkerheten i sin helhet. 

Den 25 juni 2008 utfärda-
de PREVECON Brand och 
Riskkonsult AB ett intyg med 
följande innehåll:
”Efter genomförda kontroller 
och följande intygande om vid 

kontroller funna brister har ak-
tuella lokaler befunnits uppfyl-
la de tekniska egenskapskrav av-
seende brandskydd som erfor-
dras enligt lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk 
(1994:847) såsom de uttrycks i 
detalj och funktionskrav i bover-
kets byggregler(BBR 12)”.

Är inte det ett godkännan-
de av brandskyddskraven så 
säg?

Det som nu pågår är bara 
en form av åsikts-myndig-
hetsutövning. Räddnings-
tjänsten har inte ens en lag-
stadgad uppgift att själv ge-
nomföra brandskyddsbesikt-
ningar. Sådana skall enligt  
”lagen om skydd mot olyck-
or” utföras av fastighetsäga-
ren och verksamhetsutövaren 
inom ramen för ett så kallat 
”systematiskt brandskydds-
arbete”.

Kommunens konsult/be-
siktningsman WSB har i be-
siktningsprotokoll den 30 juni 
2008 också konstaterat att 
brandkraven är uppfyllda och 
att sakkunnigintyg om detta 
är inlämnat.

Bygglov 1
Bygglov för hallen beviljades 
13 oktober 2006.

Byggsamråd med bygg-
nadsnämnden har under 
byggtiden hållits den 31 maj 
2007 och 20 dec 2007.

För att byggnadsnämn-
den slutligen skall godkänna 
bygget krävs att byggherren 
lämnar in en mängd hand-
lingar såsom genomförd och 
signerad kontrollplan, rela-
tionsritningar, provningsin-
tyg, brandskyddsdokumenta-
tion, sakkunnigintyg av flera 
slag (exempelvis brand och 
hiss), protokoll från OVK-be-
siktning med mera.

Den 27 juni 2008 har 
Byggnadsnämnden utfärdat så 
kallat ”slutbevis” som faststäl-
ler att alla villkor för bygg-
nationen är uppfyllda. Inte 
minst brandsäkerheten.

Bygglov 2
Bygglov 1 omfattade enbart 
bandyverksamhet. För att 
slippa söka tillfälliga bygglov 
för andra arrangemang, typ 
Alemässan, sökte Arenabo-
laget den 20 mars 2009 om 
permanent bygglov även för 
andra evenemang och arrang-
emang i hallen samt om utök-
ning från 1700 till 2500 besö-
kare/dag.

 I samband med ansökan 
redovisades kompletterande 
brandskyddsutredning, även 
den utförd av PREVECON 
Brand och Riskkonsult AB, 
utvisande att utrymning för 
2500 personer (till och med 
samtidigt närvarande) med 

god marginal kan göras inom 
den tid som krävs innan så 
kallade kritiska förhållanden i 
personhöjd inträder.

Bygglov för även andra ar-
rangemang enligt ansökan er-
hölls den 25 juni 2009 (till en 
obegriplig kostnad av 45 880 
kr.

Åsikter som kostar
Just nu tycks alla veta vad 
som är fel och skall åtgärdas 
i anläggningen. Under våren 
har den ene enskilde tjäns-
temannen efter den andre 
sprungit runt med åsikter och 
beställt än det ena och än det 
andra.  Larm och lås i om-
klädningsbyggnaden har bytts 
ut, utan att ens samråd har 
skett med kommunens egne 
säkerhetsansvarige eller med 
fritidskontoret. Än mindre 
med de föreningar  som nytt-
jar byggnaden (bandyklubben 
och Bohus IF).

Nödutrymningsdörr har 
flyttats baserats på rena åsik-
ter utan närmare beräkning 
och granskning  av nödut-
rymningstider med mera. 
(Med hänsyn till utredningen 
inför ”Bygglov 2” fanns det 
god marginal i utrymningsti-
den och kanske påverkan av 
att en nödutrymningsdörr är 
flyttad några meter från hu-
vudentren inte har någon in-
verkan, eller kanske till och 

med är en fördel ur utrym-
ningssynpunkt.)

Taket och dess kondensiso-
lering  påstås av någon vara 
”helt slut” liksom komressor-
anläggningen. Sanningen är 
att taket , precis som många 
andra, fått vissa skador i yt-
skiktet i samband med den 
skottning som utfördes vin-
tern 2009/2010. Sådana 
skador i ytskiktet lagar man 
helt enkelt där de uppstått. 
En ganska enkel åtgärd.

Kompressoranläggningen 
var ny år 2007 och med den 
löpande skötsel och underhåll 
som med kvalificerad perso-
nal skett under tiden är den 
fortfarande i gott skick.

Nu cirkulerar en mängd 
åsikter och påståenden om 
trätrapporna till läktaren. 
Denna fråga väcktes av kom-
munens konsult/besiktnings-
man WSP vid en syn den 
25 juni 2008. Vid avstäm-
ning den 30 juni 2008 skriver 
samma besiktningsman avse-
ende utförandet av trapporna 
i trä: ”Godkänt enligt  brand-
skyddsbesiktning och sakkun-
nigintyg” (har reglerna änd-
rats ?).

Vill kommunledningen 
verkligen få stopp på penga-
rullningen kring Ale Arena 
så är det dags att kräva kri-
tisk granskning och relevanta 

underlag för de åtgärder som 
planeras i anläggningen. Just 
nu verkar det vara vilda wes-
tern där det mest skjuts från 
höften och enskildas åsikter 
blir sanningar och nödvändi-
ga åtgärder.

Lönsamma satsningar
Ett bra arbetssätt är det som 
genomförts när det gäller att 
utreda vilka möjligheter som 
finns för lönsamma energi-
besparingsåtgärder. Där har 
kommunen, extern konsult 
och föreningens sakkunniga 
inom energiområdet gemen-
samt tagit fram en lista över 
möjliga åtgärder och kost-
nadsberäknat dessa i relation 
till förväntad elbesparing.  
Föreningen har bidragit med 
flera av dessa förslag.

Många av de föreslagna in-
vesteringarna visar sig ha 
mycket kort återbetalnings-
tid, någon till och med inom 
ett år, och bör naturligtvis, 
om möjligt, genomföras.

Detta är ett systematiskt 
arbetssätt, med ett relevant 
beslutsunderlag innan åtgärd 
vidtages, ett sådant arbetssätt 
borde kunna tillämpas även 
för andra eventuella kost-
nadsdrivande åtgärder i an-
läggningen.

Ale- Surte Bandyklubb
Styrelsen

Ale Arena-historien 
visar att Mikael Berg-
lund (M) och Isabell 

Korn (M) är livsfarliga för Ale 
kommun. Samtidigt som de 
tar ett av Alepolitikens störs-
ta och samtidigt mest ologis-
ka beslut hittills, kommente-
rar de frågan som om de inte 
förstår vad det är de har beslu-
tat om.

Mikael Berglund i Aleku-
riren:

”Hur tänker du runt kon-
sekvenserna som att Ale-
Surte BK kan tvingas lägga 
ner sin verksamhet? – Varför 
det? Det finns ju istider att hyra 
hos andra, på samma vis som 
klubbar utanför Ale har hyrt in 
sig hos oss. Det gäller att över-
vintra tills vi vet hur vi går 
vidare med Ale Arena.”

Visst, teoretiskt sett hade 
kanske Ale-Surtes A-lag 

kunnat hyra in sig på arenor 
i andra kommuner, men för 
ungdomslagen som utgör 
hjärtat och framtiden i fören-
ingen finns inte alls de förut-
sättningarna. Ungdomslag har 
kostnadsfria istider i hemkom-
munen, men om de ska hyra 
in sig i andra kommuner är 
det givetvis normala taxor som 
gäller. Förstår Mikael Berg-
lund inte att det han föreslår 
är helt orimligt? Förstår han 
inte att beslutet slår undan 
benen på alla Ale-Surtes ung-
domslag? 

”På samma vis som klubbar 
utanför Ale har hyrt in sig hos 
oss”, säger han. 

Hade han varit i Ale Arena 
någon gång så hade han sett 

att de som hyr tider där är 
elitsatsande A-lag, det är inte 
ungdomslag det handlar om. 
Ungdomslag hyr inte trä-
ningstider i andra kommu-
ner. Att Mikael Berglund 
menar att alla Ale-Surtes ung-
domslag ska göra det en hel 
säsong visar att han inte har 
en aning om hur förenings-
livet fungerar. Han har inte 
en aning om vilka förutsätt-
ningar en vanlig idrottsklubb 
har. Det är skrämmande att 
en sådan människa har den 
tyngsta maktpositionen i Ale 
kommun.

Med tanke på Berglunds 
brister är det ofattbart att han 
har placerat en människa som 
verkar ännu mer okunnig 

på posten som ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden.

Isabell Korn kommentera-
de Ale-Surtes förestående död 
på följande sätt i Alekuriren:

”Det här beslutet är tro-
ligtvis dödsstöten för Ale-
Surte BK?" – Så vill inte jag 
uttrycka det. Så som jag har för-
stått klubbens situation är det 
inte säkert att de hade haft råd 
att hyra någon istid för sitt A-lag 
även om vi hade spolat is. Deras 
ekonomi är mycket bekymmer-
sam, men självklart förstår jag 
allvaret i dagens beslut, svarar 
Isabell Korn.

Vad hon säger är alltså att 
beslutet att inte spola upp 
någon is inte har någon inver-
kan på föreningen, eftersom 

den ändå hade gått under.
Det hade den inte. Hade 

det spolats is i Ale Arena i 
vinter så hade A-laget haft råd 
att träna där. Men det vik-
tiga är återigen ungdomsla-
gen, att hennes beslut omöj-
liggör deras verksamhet. Isa-
bell Korn verkar inte förstå 
någonting av det här. Isabell 
Korn förstår inte alls ”allvaret 
i dagens beslut”.

Förstår ingenting
Berglund och Korn förstår up-
penbarligen inte vad de håller 
på med. De förstår inte att de 
slår undan benen på en sekel-
lång idrottskultur. De förstår 
inte att det är deras beslut som 
med största sannolikhet tar 

död på kommunens mest väl-
kända idrottsförening. Att det 
här beslutet för väldigt många 
människor är större än något 
annat de kommer att beslu-
ta om under sina – förhopp-
ningsvis mycket korta – poli-
tiska karriärer.

Föreningslivet är en av 
samhällets hörnpelare. Att 
två av de tyngsta makthavar-
na i kommunen är uppen-
bart okunniga om dess förut-
sättningar är livsfarligt för en 
kommun som Ale.

Eller är det kanske så att 
de två bara spelar okunni-
ga? Det kanske är som många 
säger, att de helt enkelt avskyr 
bandy och Ale-Surte, och att 
de därför gör allt de kan för 
att få bort sporten och fören-
ingen från Ale?

Nicklas Tollesson
Bohus 

Finns det plats för lite fakta?

Berglund och Korn är livsfarliga för Ale

Jag vill be alla Alebor om 
ursäkt. Jag röstade på 
Moderaterna i kommu-

nalvalet i höstas.
Det ångrar jag bittert i 

dag. Jag skäms över det. Jag 
skäms över Ale kommun.

Jag trodde på er i höstas, 
moderater. Jag föll framför 
allt för Peter Kornesjös prat 
om konstgrässatsningar. Jag 
blev till och med medlem i 
partiet.

Då kunde jag aldrig tänka 
mig att ni överhuvudta-
get skulle överväga något 
så vettlöst som att lägga ner 
Ale Arena och sätta en kniv 
i ryggen på Ale-Surte som i 
stort sett är det enda som har 
satt den här kommunen på 
kartan på senare år. Att ni ens 
kunde tänka tanken är skräm-
mande. Att ni sedan genom-
för det, och tvingar oss skat-
tebetalare att nu betala sju 
miljoner kronor för en tom 

ishall är bland det mest van-
sinniga jag har hört talas om.

Ale Arena satte verkli-
gen Ale på kartan. Arenan 
gjorde Ale unikt på ett posi-
tivt sätt. Nu blir kommunen 
unik genom att vara den enda 
kommunen i Göteborgsre-
gionen – kanske i hela Sve-
rige? – som inte kan erbjuda 
sina invånare en enda konst-
frusen isyta.

För dumt
När jag berättar om detta för 
människor från andra ställen 
i Sverige tror de inte att det 
är sant, det här är för dumt 
för att ens ta till sig. ”Vi beta-
lar sju miljoner kronor för att 
ha en tom ishall i stället för tio 
för att ha en inomhushall, med 
3000 nyttjare, ett lag som har 

varit ytterst nära att gå upp till 
elitserien de senaste två åren, 
tio ungdomslag, skolklasser från 
en hel kommun…” Inte undra 
på att de tror att jag driver 
med dem.

10 000 ideella timmar
Ale Arena var något vi kunde 
vara stolta över i den här 
kommunen. 10 000 ideella 
arbetstimmar och en enorm 
kärlek, kämpaglöd, entusiasm 
och gemenskap byggde den 
hallen och gav Ale kommun 
möjlighet att för 17,2 miljo-
ner kronor kunna köpa värl-
dens genom tiderna billigaste 
inomhushall för bandy, spor-
ten som sedan nästan 100 år 
tillbaka är de södra kommun-
delarnas själ och hjärta.

Vad har vi nu att vara 

stolta över i den här kom-
munen? 

Vi har en slalombacke, 
inget ont om den, eldsjä-
larna där gör ett jättejobb, 
men den gör inte kommunen 
unik, det finns en slalom-
backe så nära som i Kungälv.

Vi har en fin konstsnö-
slinga på Dammekärr, samma 
sak där, eldsjälarna gör ett 
fantastiskt jobb, men det är 
inte direkt något som ger eko 
runt om i Sverige.

Vi har två muséer, som 
påminner oss om det enkla 
faktum att det var bättre förr. 
Vi betalar Göteborgsregio-
nens näst – efter Lilla Edet – 
högsta kommunalskatt. Och 
vad får vi för pengarna?

Vår skola är bland de 
sämsta i hela Sverige, det är 

allmänt bekant. Vårt närings-
livsklimat är bland de absolut 
sämsta i Västsverige, på Sve-
rigerankingen återfinns vi på 
plats 227, minus 59 platser 
bara det senaste året. Våra el-
nätsavgifter är tredje dyrast i 
Västra Götaland. Det är bara 
på Orust och i Gullspång de 
är dyrare.

7 Mkr för en tom hall
Och jag kan lova att vi är 
ensamma i Sverige om att 
betala sju miljoner för en 
tom ishall.

Det enda vi kan vara nöjda 
med i den här kommunen är 
att om vi genomlider ett och 
ett halvt år till av trafikpro-
blem så har vi sedan enorma 
möjligheter att med bil och 
pendeltåg kunna ta oss här-

ifrån. Den här kommunens 
ledande politiker har inte 
insett att det år 2011 i Sveri-
ge inte räcker med att överle-
va, man måste leva också. Jag 
trodde att ni visste det, Peter 
Kornesjö, Mikael Berglund 
och Isabell Korn. Jag trodde 
på er. Men ni svek mig, ni 
svek alla Alebor.

Varför ska jag leva i den 
här kommunen och betala 
skatt till er? Varför ska min 
dotter växa upp här och inte i 
exempelvis Kungälv?

Jag ska givetvis lämna Mo-
deraterna så fort som möjligt. 
Jag ringde Mikael Berglund i 
förra veckan för att säga min 
åsikt och för att fråga om hur 
man fortast möjligt går ur 
partiet. Han svarade inte och 
ringde aldrig upp.

Janne Auvinen, Nödinge
Skattebetalare och 

före detta moderat i Ale

"Jag skäms över Ale kommun"


