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Nytt & begagnat i Nygård
Tel: 0520-66 20 41

LÅGPRIS
Rengöringsmedel, hygienartiklar
VVS-material, elmaterial, skruv, 

lampor, batteri m.m.

PRISEXEMPEL:
Shampoo/dusch från   10:-
Tvättmedel 1,8 kg   28:-
Sköljmedel från   14:-
Deodorant från   12:-
Gravljus 2 pkt   10:-
Markrör 110 mm L 6m    224:- st
Dräneringsrör L 4m     114:- st

ÖPPET:
Måndag - fredagar  kl: 1400 - 1800

Lördagar   kl: 1000 - 1500

Vägbeskrivning: Kör till Lödöse, ta av mot Nygård 
ca 4 km. Vid skylten N Skiltorp, Gårdsbutik ta höger.

LILLA EDET. Fotbolls-
året 2011 blev inte vad 
Lilla Edets IF hade 
hoppats på.

Som en följd av det 
bestämde sig klubben 
och tränaren Daniel 
Lennartsson att gå 
skilda vägar.

Någon ersättare är 
ännu inte tillsatt.

Det blev en slutlig åttonde-
plats i division 3 nordvästra 
Götaland. En missräkning 
för LEIF då försäsongen 
ingav förhoppningar om en 
tätplacering.

– Vi fick en väldigt olyck-
lig inledning på seriespelet 
och tappade självförtroen-
det. Vi fick kämpa hela året 
och revidera vår målsättning 
om att vara med i toppen. I 

slutändan handlade det om 
att ta de poäng som krävdes 
för att undvika kval, säger 
Daniel Lennartsson.

– Visst var resultatet en 
besvikelse. Vi varvade bra 
prestationer med några rik-
tiga bottennapp. Den karak-
tär som vi exempelvis visade 
upp i båda derbymatcherna 
mot Ahlafors hade vi behövt 
göra i alla 22 omgångar, för-
klarar Lennartsson.

Vem som ska efterträ-
da Daniel Lennartsson är 
inte bestämt. LEIF:s ordfö-
rande, Anders Johansson, 
kommenterar läget:

– Vi jobbar på ett par olika 
spår, mer än så kan jag inte 
säga i nuläget. Vi hoppas ha 
klart med en lösning inom 
de närmaste veckorna.

JONAS ANDERSSON

Edet står utan tränare

Daniel Lennartssons tränarsejour i Lilla Edets IF blev bara 
ettårig.

Det har varit många turer 
kring bandyhuset Ale 

Arena och Ale-Surte BK 
med bolag. Nu sätter snart 
Alingsås Tingsrätt punkt för 
den epoken. I tisdags beslu-
tades att försätta Ale-Surte 
Bandy AB i konkurs i enlig-
het med bolagsrepresentan-
ternas önskemål.

Vad arenabolaget inte 
mäktat med är de höga drifts-
kostnaderna, där framför allt 
elräkningarna har belastat 
räkenskaperna. Av handling-
arna framgår att obetald el 
till Ale kommun uppgår till 
2,4 Mkr. Vidare kvarstår att 

betala 190 000 kronor för 
hyra avseende fjärde kvarta-
let 2010. Närmare 2,6 Mkr 
blev Ale kommuns smäll av 
”Ale Arena-affären”. Dyrt 
blev det också för den tidi-
gare ordföranden, Leif 
Larsson, vars företag Ale 
Fastighetsförvaltning som 
under en tid skötte bolagets 
redovisning. Till Larsson 
finns obetalda fakturor om 
32 000 kronor. Det finns 
också en del mindre ford-
ringsägare. Arenabolaget har 
å sin sida fordringar om 170 
000 kronor, men den enskilt 
största är till Ale kommun 
(107 000 kronor) och den lär 
knappast bli betald. Däremot 
är det anmärkningsvärt att 
bandyförbundet inte viljat 
göra rätt för sig. Svenska 
Bandyförbundet har enligt 
klubbens redovisning en 

skuld till Ale-Surte om 40 
000 kronor.

På tillgångssidan finns 
också 200 000 kronor i lik-
vida bankmedel. Hur dessa 
fördelas avgör konkursför-
valtare Johan Lövrup.

När bandyklubben höll 
årsmöte i september beslu-
tade sig föreningen för en 
namnändring. Numera 
kommer föreningen att 
kallas Surte BK.

– Det främsta skälet är 
de uteblivande marknads-
föringsbidragen från Ale 
kommun. Att marknadsföra 
någon som inte stöder dig är 
inte aktuellt, säger ordföran-
den Carl Ahlgren.

Ale-Surtes arenabolag i konkurs

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Gravljus, 24 veckoljus

240:-
Jordnötter 3kg - 75:-
50st talgbollar i hink - 80:-
Strimmigt solrosfrö och vår egen 
blandning vildfågelfrö i säck och lösvikt

Råttgift, musfällor, burar 
och elektroniska mus- 
och råttavskräckare

                  Fina gravkransar, 
dekorationer och lyktor

Stort sortiment av

Hel låda

Nu är det
dags att tänka
på småfåglarna

GLYKOL
koncentrat

2350
/liter

Motorolja
Syntet 5W40

54:-/liter

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Prisex

Prisex

ALINGSÅS. Ale-Surte Bandy AB försattes på egen 
begäran i konkurs.

Skulder på över 2,7 miljoner kronor och en 
arena utan is gjorde överlevnaden omöjlig.

– Oerhört tråkigt, men samtidigt skönt att lägga 
det bakom sig, medger klubbens ordförande Carl 
Ahlgren.

Ale-Surte Bandy AB försattes i tisdags i konkurs vid Alingsås Tingsrätt.          Arkivbild: Allan Karlsson

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren


