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Det har nu gått 
drygt ett halvår 
sedan vi påbörjade 

räddningsaktionen av Ale 
kommun. Det vi tog över 
efter de rödgrönas 16 år 
vid makten var en kraftigt 
misskött kommun med en 
av Sveriges sämsta skolor, 
ett uruselt näringslivsklimat 
och fallfärdiga byggnader.

Vi tänker ta ansvar 
för hela Ale trots att det 
kommer att krävas många 
tuffa beslut.

Vi kommer att fortsät-
ta att prioritera barn, ung-
domar och äldre. Det är 
varken lätt eller billigt att 
skapa kvalité. Det är tråkigt 
att 100 aleungdomar inte 
kan spela bandy i vinter 
men vi måste ge alla ung-
domar en bra utbildning 
först. Förskolegrupperna 
är för stora, speciallärare 
och pedagoger är för få och 

omsorgspersonalen sliter ut 
sig. Vi har tillfört 30 miljo-
ner extra till skolan och 10 
miljoner extra till vården. 
Vi tar ansvar för att komma 
tillrätta med problemen 
som vi ärvt av S+V+MP. 
”Vård, skola, omsorg” och 
”Alla ska med” är känne-
tecken för en socialdemo-
kratisk valrörelse, men i 
verkligheten prioriterar de 
sina egenintressen. Stort 
partistöd  istället för en bra 
skola till alla, friidrottsan-
läggning istället för bo-
enden för de äldre och 
ett nytt partihögkvarter i 
Älvängen istället för doften 
av nylagad mat på våra äld-
reboenden.

Alebornas förtroende
Den 19 september fick vi 
alebornas förtroende och 
sedan dess har vi visat att vi 
vågar ta ansvar och kan för-
valta det. Alla beslut är inte 

bekväma, men vi vågar pri-
oritera. Vi har gjort tuffa 
besparingar på kommun-
ledningen för att frigö-
ra pengar 
till skolan, 
vården och 
framti-
den. Dessa 
är numera 
kommu-
nens huvud-
uppgifter 
vilket inte 
varit fallet 
de senaste 
16 åren.

Socialdemokraterna har 
fortfarande inte förstått att 
de genom sin lättsamma 
nöjespolitik har dragit på 
oss stora kostnader medan 
barnen inte har tillräck-
ligt med lärare och våra 
äldre knappt får komma ut i 
friska luften. Förvånansvärt 
nog ville de i höstas sänka 
skatten för att därefter vara 

emot alla besparingar sam-
tidigt som de ville ge mer 
pengar till alla sina egen-
intressen. Hur hade vårt 

Ale sett ut 
om fyra år 
med denna 
lättja? 

Tankar-
na glider 
snabbt iväg 
till länder 
som Grek-
land, Stor-
britannien 
och Portu-

gal. Ändå hör jag huvudlö-
sa förslag på att vi ska lägga 
mer pengar på ishallen. 
Dessa förslag kommer från 
samma människor som har 
drivit verksamheten i kon-
kurs tidigare och nu är på 
god väg att göra det igen. 
Det är lätt att slösa med 
andras pengar när man inte 
behöver ta ansvar. Vi tar 
ansvar!

Jag vet att andra kom-
muner har ishallar och lik-
nande, men jag förutsät-
ter att de redan har en hög 
kvalité på sin skola, vård 
och omsorg. Det är dags 
att återinföra sunt förnuft, 
långsiktigt tänkande och 
ansvarsfullt beslutsfattande.

De rödgröna har fört 
alla invånare bakom ljuset 
och dolt misskötseln av 
kommunen bakom glätti-
ga och lustfyllda projekt. 
När de nu före detta sty-
rande sitter i opposition så 
eskalerar ropen än värre – 
kan det vara ett sista försök 
att dölja sanningen? De vet 
minsann inte hur en slip-
sten ska dras, men de vet 
precis hur man skapar en av 
Sveriges sämsta skolor, ett 
uruselt företagsklimat och 
en enorm underhållsskuld. 
Detta är inte en rådgivning 
som jag vill lyssna på.

Vi har nu använt varen-
da krona i budgeten. Allt 
har satsats på krisområde-
na skola, vård och omsorg 
och pengarna är nu slut. 
Nu gör vi allt för att rädda 
Ale efter Socialdemokra-
ternas många år av vanvård. 
För mig är det viktigare 
att vi återuppbygger hela 
Ale för våra barn och ung-
domars skull. Jag hoppas 
att ni som bor i kommu-
nen orkar se sanningen och 
hjälper oss att få skutan på 
rätt köl igen.

Mikael Berglund
Kommunstyrelsens ordförande

"Ansvar kräver tuffa beslut"

Jag vet att andra 
kommuner har ishallar, 
men jag förutsätter att 

de redan har en hög 
kvalité på sin skola, vård 

och omsorg.
Mikael Berglund (M)

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) bemöter kritiken:

BOHUS. Det akuta kon-
kurshotet för Ale-Surte 
BK är undanröjt.

Det hoppas åtmins-
tone styrelseledamoten 
Lars-Ove Hellman.

– Vi utgår från att 
kommunen håller den 
överenskommelse som 
finns om att de tar över 
personalen 1 juli.

Utan is, ingen verksam-
het. Utan verksamhet inga 
intäkter. Konsekvenserna 
av Alliansens och Alede-
mokraternas beslut att inte 

spola någon is i Ale Arena 
blir värsta tänkbara för den 
anrika bandyklubben.

– Det akuta konkurshotet 
känner vi nog är undanröjt 
om kommunen låter per-
sonalen som sköter arenan 
övergå i kommunal anställ-
ning. Så var det sagt i julas 
när Ale Arena övergick i 
kommunal regi, säger Lars-
Ove Hellman och fortsätter:

– Situationen är 
ansträngd, men inte akut. Vi 
har sagt att ta sommaren på 
oss att fundera. Det gäller 
att inte ta några förhastade 

beslut, men självfallet måste 
vi se över alla fasta kostnader 
som kopiatorer, internet- 
och telefonabonnemang.

Berget med gamla skul-
der har Ale-Surte däremot 
lyckats beta av rejält, men 
nämnas bör att dessa främst 
betalats genom medlemslå-
nen och dessa finns kvar som 
en tung minuspost. Dagens 
leverantörsskulder uppgår 
till 100 000 kronor. Till 
arenabolaget har klubben 
gjort rätt för sig och där finns 
inte längre någon skuld, sna-
rare en fordran.

– Medlemslånen har gjort 
stor nytta, men det hjälper 
oss tyvärr inte nu. Just den 
posten plågar mig mest. 
Arenabolaget är skyldig oss 
pengar för personal, men det 
lär vi aldrig få ersättning för, 
berättar Hellman.

Uttalandet från Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), om 
att Ale-Surte kan hyra in 
sig på närliggande isbanor 
upprör honom också.

– På Skarpe Nord som 
ligger närmast konkurrerar 
tre klubbar, IFK Kungälv, 

Kareby IS och Kungälvs SK 
om tiderna. Hur ska vi med 
våra tio ungdomslag plus 
A-lag få plats där har han 
tänkt?

Ale-Surtes intäkter har 
i huvudsak bestått av med-
lemsavgifter, publikintäkter, 
försäljning i cafeteria och 
sponsorer.

– Samtliga av våra intäkts-
möjligheter slog Kommun-
fullmäktige igen i måndags 
kväll genom att stänga vår 
arena och vilka sponsorer är 
intresserade av ett A-lag som 
inte spelar? frågar Hellman.

Om Ale-Surte BK går i 
konkurs inom kort är själv-
klart frågan om det finns 
kraft att återfödas ännu en 
gång. Senast, 1998, när klub-
ben kursade fick den snabbt 
växtkraft men då fanns en 
arena att bedriva verksam-
het på. Det gör det inte idag. 
Därmed kan en lång idrotts-
epok snart vara över.

Och så ska konkursen undvikas
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BOHUS. Ale-Surtes sty-
relseledamot, Lars-Ove 
Hellman, kan siffrorna 
runt bandyklubben och 
Ale Arena bättre än 
någon annan.

Han har på eget ini-
tiativ försökt bringa 
klarhet i allt som har 
hänt från dagen huset 
byggdes.

Hellman menar att 
Kommunfullmäktige 
inte ens visste vad de 
egentligen tog ställning 
till.

Det är en synnerligen upp-
rörd Lars-Ove Hellman som 
försöker nyansera bilden om 
skeendet runt Ale Arena och 
bandyklubben.

– Debatten har varit fel-
fokuserad. Kostnaden för 
arenan har nämnden till 
stora delar haft i sin budget, 
vad de inte kompenserats för 

är de verkliga elkostnaderna. 
Det var dessa som nämnden 
begärde ett extra tillskott för 
att täcka. Det har ingenting 
med Ale-Surte och vår eko-
nomi att göra. Hade vi varit 
skuldfria och lyckats betala 
alla våra räkningar hade fri-
tidsförvaltningen ändå inte 
haft råd att spola någon is. 
De fick aldrig dessa pengar i 
budgeten och arenans fram-
tid har därmed varit körd 
från årsskiftet. Det är en 
felbudgetering av den poli-
tiska majoriteten. Trots att 
de kände till den verkliga 
elkostnaden, som uppda-
gades av en kraftig elräk-
ning i maj förra året, tog de 
inte hänsyn till denna, säger 
Hellman.

I de rödgrönas budget för 
2011 finns en post för utö-
kade elkostnader i Ale Arena 
med 2 Mkr. Samma pengar 
som Alliansen saknat för att 

fortsätta driften av isbanan.
– Det är just dessa 2 mil-

joner som skiljer vår budget 
mot Alliansens. Vi hade för-
stått att elkostnaden inte 

längre var 450 000 kronor 
utan betydligt större säger 
oppositionsråd Paula Örn 
(S).

Ale Arena som fastighet 

ingår sedan köpet 2008 i 
kommunens budget. Driften 
gick över i kommunal regi 
1 januari i år. Ale-Surte BK 
hade inte klarat få runt verk-

samheten med den miljon de 
fått i bidrag.

– Nej, det gick inte. Vi för-
sökte verkligen och det för-
står nog även kommunen nu. 
Vårt erbjudande då var att få 
en utökad ram till 1,5 Mkr 
och fortsätta driva arenan. 
Det tror jag åtminstone fri-
tidsförvaltningen nu begri-
per var ett mycket generöst 
bud, menar Lars-Ove Hell-
man.

Kultur- och fritidsnämn-
den hade 450 000 kronor i 
budgeten för elkostnader i 
Ale Arena. Verkligheten som 
var känd när budgeten spi-
kades låg runt 2,2 miljoner 
kronor. Därmed var arenans 
dagar redan räknade från års-
skiftet.
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"Det handlar inte om Ale Arena – det handlar om obudgeterad el!"
– Ale-Surtes styrelseledamot beklagar kommunledningens okunskap


