
ALE. Beslutet om att 
inte spola upp någon is 
i Ale Arena kommer på 
sikt att döda Ale-Surte 
Bandyklubbs verksam-
het.

Fast än så länge 
pågår kampen för både 
sportens och isens 
överlevnad i kommu-
nen.

– Vi har spelat ut det 
sista kortet och erbju-
dit oss att isolera delar 
av hallen för 450 000 
kronor, avslöjar Ale-
Surtes ordförande Carl 
Ahlgren.

Ale-Surtes supportrar eldar 
på i olika forum för att skapa 
opinion för att rädda Ale 
Arena – och isspolning i 
vinter. En del sociala medier 
har dock blivit en scen för po-
litiska utspel, vilket knappast 
lär leda debatten i rätt rikt-
ning.

– Jag följer med om vad 
som skrivs. Det finns många 
bra idéer på en del bandyfo-
rum. Det ska vi ta med oss, 
men för Ale Arenas del hand-
lar det om att få kontroll på 
driftskostnaderna som idag 
skenar. Vattenfall jublar 
varje gång vi slår på ström-

brytaren. Vi eldar för kråkor-
na. Inför budget 2012 skulle 
vi behöva  skapa utrymme 
för cirka 5 Mkr. Den investe-
ringen skulle göra stor nytta 
i arenan och betala sig tämli-
gen snabbt. Det är klart att vi 
ska ha is i Ale Arena, men det 
får inte kosta hur mycket som 
helst. Den var billig att bygga, 
men dyr att driva. Det missta-
get vill vi rätta till så fort som 
möjligt, säger Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) i en kommen-
tar på semestern.

Ale-Surte har inte givit 
upp hoppet om att rädda sä-
songen.

Inte avanmält laget
– Vi har ännu inte avanmält 
laget, men flera spelare är 
på väg bort. Fredrik Rexin 
är klar för Frillesås, Erik 
Olovsson på väg till Villa 
BK och Markus Hillukka-
la vänder troligtvis åter till 
Falun. Lyckas vi skapa is till 
15 november får vi lita på de 
som finns kvar, gamla vetera-
ner och unga talanger, säger 
Carl Ahlgren.

Vägen till att ändra kom-
munledningens beslut om 
mer pengar till årets drift 
av Ale Arena är både lång 
och brant uppför. I ett des-

perat försök att få till stånd 
en diskussion har klubben 
med hjälp av sponsorer givit 
kommunen ett generöst er-
bjudande.

– Vi är villiga att isole-
ra delar av hallen. Det gäller 

ytterväggarna och utrym-
met under läktaren vid spe-
largången och toaletterna. 
Totalt är den insatsen värd 
450 000 kronor. Materialet 
står våra sponsorer för och ar-
betet utför vi ideellt. Det vill 

vi sedan byta mot istid, säger 
Carl Ahlgren.

Istid finns det fler som vill 
ha.

– Vi har fått ihop 1 Mkr 
i hyresintäkter från grann-
klubbar om kommunen bara 
ser till att spola upp isen, men 
vi har svårt för att få kontakt 
med dem. Jag vet inte vad jag 
ska tycka, de vet att vi kämpar 
för vår överlevnad och svaret 
vi får är en elräkning om 1,5 
Mkr. Det var vår del av den 
gamla elräkningen som el-
bolaget strulat med. Den be-
strider vi i sin helhet, berät-
tar Carl Ahlgren.

Ekonomiskt är bandyklub-
ben i dagsläget fri från skul-
der, däremot är arenabolaget 
hårt drabbat. Här finns skul-
der på över två och en halv 
miljon kronor.

– Men vi har också skick-
at ett motkrav till kommu-
nen motsvarande 1,5 Mkr 
för investeringar som har 
gjorts i kommunens fastig-
het. Det hoppas vi få ett po-
sitivt besked om efter semes-
trarna, säger Ahlgren.

Det lär han inte få.
– Nej, det fanns inte 

mycket i den uppställningen 
som kommunen i efterhand 
kan ersätta klubben för. Ett 
köp är ett köp. Kommunen 
har redan betalt för arenan. 
Det fanns någon mindre post 
som tjänstemännen möjligen 
ansåg rimlig att betala, säger 
kommunalråd Mikael Berg-
lund.
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Ale-Surte har inte givit upp ännu
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ALLSÅNG2011

PÅ BOHUS FÄSTNING de luxe

Danny Saucedo
Nanne Grönwall
Jack Baymoore & The Bandits
Lenas Dagbok  -  Heidi Karlsson

28 juli

FÖRKÖP: Ticnet 077-170 70 70, www.ticnet.se  •  Våghals turistcenter, tel. 0303-189 00
Hemmakväll, Vita Fläcken, 0303-184 90 • City Gross, Ytterby, 0303-24 54 00

Biljettpris: Förköp 150 kr. Barn 6-12 år: 50 kr. (+ ev. serviceavgift). 
I entrén 195 kr. Barn 6-12 år: 75 kr. Barn under 6 år gratis i målsmans sällskap.

Välkomna!

The Playtones
Linda Bengtzing
Sara Varga
Pierre Eriksson
Elvira Holl

4 aug

www.allsangen.se

Allsångsledare:
Hasse P4 Andersson

Golfsäsong
och det betyder mycket 
aktivitet på golfklubben.

 ”Prova på”-golf gratis!
för dig som ännu inte är medlem, varje torsdag 
i augusti, start kl 17.00. Alla är välkomna!
Bollar och golfklubbor kan ni låna av oss.

 Pay/Play, korthålsbanan
(även för dig  utan grönt kort) 80 kr/senior 
och 60 kr/junior

9-håls green-fee
vardagar 150 kr

 Greenfee + lunch
300 kr vardagar före kl 15.00 t.o.m. v31

Välkommen till klubben
där det händer!
Alfhems Kungsgård 195
Alvhem tel: 0303-33 60 33
Mailadress: info@alegk.golf.se
www.alegk.com

– Klubben har erbjudit sig att 
isolera hallen för 450 000 kr

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Supportrarna gör vad de kan för att skapa opinion för isläggning i Ale Arena. 

DETTA HAR HÄNT 2011

Jan 2011 Ale kommun tar över drif-
ten av Ale Arena sedan Ale-Surte BK:s 
arenabolag och bandyklubb hamnat 
i en likviditetskris. Fixstjärnan Lasse 
Karlsson säljs till Hammarby.
Feb 2011 Ale-Surte BK får låna 800 
000 kronor av generösa medlemmar 
till säsongens driftskostnader, spe-
lare- och ledararvoden samt förfallna 
fakturor.
Maj 2011 De 5 Mkr som nämnden fick 
för att täcka driften i samband med 
övertagandet i januari visar sig inte 

räcka. Kultur- och fritidsnämnden 
äskar om en ramjustering om cirka 2 
Mkr för att möjliggöra fortsatt verk-
samhet i Ale Arena. 
Juni 2011 Kommunfullmäktige avslår 
nämndens begärna om extra medel. 
Kultur- och fritidsnämnden tar sedan 
beslut om att inte spola is 2011. Bakom 
beslutet står Alliansen och Aledemo-
kraterna. De rödgröna partierna pro-
testerar kraftigt.
Juli 2011 Ale-Surtes spelare får besked 
om att de är fria att lämna klubben.


