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• Kaffe
• Hembakt
• Korv & Bröd
• m.m.

VÄLKOMMEN 
TILL 34:E UPPLAGAN AV

ALE GYMNASIUM • NÖDINGE
18 - 20 NOVEMBER

Mer information på www.nolcupen.se

NÖDINGE. Trots beslut 
i kommunfullmäktige 
om helårsdrift av Ale 
Arena är det ytterst 
osäkert om det blir 
någon is den här 
säsongen.

Bandyhuset är i 
behov av investeringar 
för att bli godkänd att 
användas.

– Vi kommer att spola 
is i Ale Arena nästa år, 
frågan är bara när. Det 
har aldrig varit tal om 
annat, säger Kultur- 
och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M).

Bandysäsongen är i full gång, 
men uppe vid Jennylund hörs 
inga skridskoskär. Ale Arena 
ekar tom. När budgeten för 
2012 klubbades i kommun-
fullmäktige bifölls de rödgrö-
nas yrkande om att Kultur- 
och fritidsnämnden ska reser-
vera pengar för helårsdrift av 
Ale Arena. Det innebär i prin-

cip is från 1 januari, men fullt 
så enkelt är det inte.

– Det finns många fråge-
tecken. Oppositionen krävde 
utan att kolla med tjänste-
männen om vad helårsdrif-
ten egentligen kostar om 
arenan ska öppna. De 2 Mkr 
som skickades med i utökad 
ram räcker inte, vilket gör det 
bekymmersamt för nämnden 
och förvaltningen. Dessutom 
krävs investeringar i arenan. 
Det är idag tre gånger så dyrt 
att driva anläggningen mot 
vad det kommer att vara när vi 
har genomfört önskvärda åt-
gärder. Vi kan inte heller dra 
igång verksamhet i bandyhu-
set om den fortfarande inte är 
godkänd. Det handlar bland 
annat om brandskyddet. Jag 
har full respekt för beslutet 
i kommunfullmäktige och 
har redan givit våra tjänste-
män i uppdrag att inleda ar-
betet med att undersöka vad 
som krävs i praktiken för att 
snarast möjligt efter årsskif-
tet kunna spola is, säger Isa-

bell Korn men tillägger:
– Jag har ingen aning om 

hur lång tid eventuella åtgär-
der tar att genomföra. Har vi 
otur är de inte klara förrän i 
februari- mars och då är den 
här säsongen över. I så fall blir 
det ingen is förrän till hösten 
2012, precis som vi tidigare 
har lovat.

Helårsdriften för Ale 
Arena innebär enligt nya be-
räkningar en kostnad om 9,5 
Mkr. I Alliansens budget hade 
6 Mkr avsatts, men de röd-
gröna skickade med ytterliga-
re 2 Mkr. Det betyder egent-
ligen att det ändå saknas ett 
antal miljoner.

– Det är ett allvarligt be-
kymmer när kommunfull-
mäktige ger en uttrycklig 
order, men inte bifogar verk-
tygen. De sa inte heller vad vi 
skulle skära bort istället, om 
vi skulle stänga något bibli-
otek eller annan verksam-
het? Det har varit alldeles för 
mycket fokus på is, trots att 
vi hela tiden har sagt att det 

kommer bli is så fort arenan 
är duglig.

Fritidsförvaltningen har 
fått i uppdrag att klarlägga 
behovet av istider även hos 
övriga bandyklubbar i Gö-
teborgsregionen. Dessutom 
ska ett förslag till ett eventu-
ellt skötselavtal med fören-
ingslivet tas fram.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fortsatt osäkerhet runt Ale Arena

- Älska handboll

Dag och tid är:
Älvängen: Torsdagar 17-18:30

Skepplanda: Lördagar 10:30-12:00
Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att lära 

sig handboll men framför allt för att ha roligt 
tillsammans med oss! 

HANDBOLLSSKOLAN

Låt era barn bekanta sig med bollar. 
Lördagar 09.00-10.30 i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 
Alla barn mellan 2½ år till 6 år är hjärtligt välkomna. 

Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla Dahlqvist, 
tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

Hej alla barn och föräldrar! 
Då var det dags att dra igång med handbollsskolan 

igen. Både killar och tjejer födda 02-04 är välkomna. 
Vi kommer att köra både i Älvängen och Skepplanda 

och man får gärna vara med på båda ställena.

Har ni frågor kan ni kontakta oss: Sofia: 0768-50 25 01, 
Sara: 0768-78 25 63, Viktor: 0733-32 01 15

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

Lördag 26 November
Arrangör: ooo

Deltagare: 3:or, 4:or & 5:or
Prispengar vinnare 5:or - 2500:-
Prispengar vinnare 4:or - 1500:-
Prispengar vinnare 3:or - 1000:-

SISTA ANMÄLNINGSDAG FREDAG 18 NOVEMBER

Anmälan till
mats.wallin@advance.se

Tel: 0733-41 18 03

Isabell Korn (M).

Får vi trots allt 
se Surte BK 
jubla i Ale Arena 
den här säsong-
en? Helt omöj-
ligt är det inte 
eftersom full-
mäktige klub-
bade de rödgrö-
nas budget för 
2012.

Arkivbild: 
Allan Karlsson

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

HELGENS MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Söndag 13 november
F01 Nödinge - Aranäs 12:00
F99 Nödinge - Alingsås 13:00
P98 Nödinge - Ale 14:00
FA Nödinge - Kungälv 15:00

Välkomna!

MATCHSPONSOR
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