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STORA VIKEN. I tors-
dags morse togs det 
första spadtaget för 
Klädkällarens nyetable-
ring i Stora Viken.

I december nästa år 
ska bygget vara klart 
och den 20 mars 2013 
välkomnas de första 
kunderna.

– Det ska bli ett hus 
för alla människor, 
lovar ägaren Peter 
Lindberg.

En salut och därefter ett 
första spadtag. Det fick 
symbolisera starten för 
Klädkällarens byggprojekt 
i Stora Viken. Renovering 
och utbyggnad av befintliga 
lokaler ska gå hand i hand i 
en takt som säkerställer en 
invigning den 20 mars 2013.

– Vi stänger butiken i 
Angered i slutet av februari 
2013. Sedan är tanken att 
hela personalstyrkan, 35 per-
soner, ska få vara med när vi 
iordningställer vårt nya varu-

hus inför invigningen, berät-
tar Peter Lindberg.

På torsdagens ceremoni 
berättade ägarparet, Peter 
och Marie Lindberg, om 
planerna för Klädkällaren 
i Stora Viken. Det handlar 
om en totalyta på 10 000 
kvadratmeter varav 6 500 
kvadrat blir butiksyta, reste-
rande del lager och kontor.

– Konceptet blir det-
samma som nu, fast vi 
kommer att bredda och öka 
vårt sortiment, förklarar 
Peter och fortsätter:

– Det är en härligt inspi-
rerande miljö här i Stora 
Viken och vi ser verkligen 
fram emot att få komma hit. 
Den gamla herrgården ska 
bevaras och där planerar vi 
bland annat för café och för-
säljning av heminredning. 
När det gäller fabrikslokalen 
så behåller vi bara skalet, i 
övrigt sker det en totalreno-
vering av fastigheten.

1969 öppnade Klädkäl-
laren sin allra första butik i 
en källarlokal, därav namnet, 

i Björsared. 1976 flyttade 
verksamheten till Angered 
och nu var man redo att ta 
nästa steg i utvecklingen.

– Idén om att öppna varu-
hus i Stora Viken föddes 
redan 2003, samma år för-
värvade vi också fastigheten. 
Att det har dragit ut på tiden, 
från idé till ett första spadtag, 
beror på mängder av saker. 
Först och främst har husen 
mognat fram, vi har varit 
noga med att integrera varu-
huset med herrgården för att 
skapa en fantastisk trevlig 
miljö här.

– Den viktigaste aspekten 
är ändå trafikplatsen. Utan 
en avfart med det bygge som 
nu pågår hade det varit omöj-
ligt att driva en affär här, 
avslutar Peter Lindberg.

Efterlängtat startskott för Klädkällaren
– Varuhuset i Stora Viken 
öppnar våren 2013
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Mycket folk hade samlats för att ta del av det historiska första spadtaget för Klädkällarens 
etablering i Stora Viken.

Den vackra herrgården kommer att bevaras och bland annat 
inrymma en cafédel.

Den 20 mars 2013 sker invigningen av nya Klädkällaren. Illustration: Nils Andréasson Arkitektkontor AB
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BOHUS. I maj skickade 
Ale-Surte BK in en 
klargörande skrivelse 
om kostnader kring 
Ale Arena – från bygg-
nationen till de första 
årens drift.

Av den framgick 
att klubben investe-
rat 822 000 kronor 
i arenan efter att Ale 
kommun tagit över 
som ägare.

– Det är ett köp av 
lös egendom där par-
terna har kommit över-
ens om ett pris, vilket 
kommunen också har 
erlagt. Vi kan inte i 
efterhand betala för 
arbeten som utförts 
i arenan efter köpet 
och som kommunen 
inte har beställt, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Ale-Surte BK hoppades få 
gehör och någon form av 
ekonomisk kompensation 
efter sin digra utredning 
kring Ale Arena. Så blir det 
inte. Däremot kommer Ale-
Surte Bandy AB att få en 
elfaktura motsvarande 1 458 
849 kronor avseende perio-
den juni 2006 till februari 
2010. Dessutom finns en 
skuld till Ale kommun om 
knappt 1,1 Mkr som redan 
ligger hos ett inkassoföre-
tag.

Stort missnöje
Ale-Surte BK uttryckte 
också stort missnöje med 
att Ale kommun inte beta-
lat något marknadsförings-
bidrag under den senaste 
säsongen. Kommunstyrel-
sen svarar att förvaltningen 
kontaktades under hösten 
2010, men att klubbens 
ledning aldrig återkom i 

frågan. Efter det saknas 
ett marknadsföringsavtal, 
muntligt som skriftligt, kan 
inga pengar utbetalas.

Ale kommun anser dess-
utom att de i samband med 
övertagandet av både ägan-
det och driften av Ale Arena 
har påtagit sig kostnader 
som inte till fullo kan täckas 
av hyresintäkter.

Sågar skrivelsen
– De sågar hela skrivelsen. 
Jag förstår inte hur kom-
munledningen tänker. De 
skickar fakturor till oss, men 
verkar inte ett dugg intres-
serade av att kunna få betalt 
– för i samma stund stänger 
de arenan. Det gör det helt 
omöjligt för oss att driva 
någon verksamhet som kan 
ge intäkter, nya medlemmar 
och sponsorer, säger Ale-
Surte BK:s hårt prövade 
ordförande Carl Ahlgren. 

– De tar bort våra intäk-
ter och belastar oss med nya 
räkningar. När det gäller den 
gamla elräkningen där de vill 
att vi ska betala 1,5 miljoner 
så har vi ett antal frågor, men 
som det är nu vägrar kom-
munen att svara oss. Vi får 
inga besked oavsett vem vi 
pratar med, suckar Ahlgren.

– Jag skickar både sms 
och mejl till Mikael Berg-
lund (M), men han hör inte 
av sig. Det är jobbigt att vi 
inte kan föra en dialog, att 
vi inte kan ge våra ungdomar 
besked om det blir någon is 
nästa år. Vi är helt avskur-
na och det känns så oerhört 
tungt, säger Carl Ahlgren till 
lokaltidningen på måndags-
kvällen.

Nya räkningar till Ale-Surte BK
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