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GÖTEBORG. Att lyssna 
till musik är kultur, men 
inte att dansa till den-
samma.

Nu vill den moderata 
riksdagsledamoten 
Camilla Waltersson 
Grönvall från Lilla Edet 
se en sänkt moms för 
dansbandspubliken, till 
samma nivå som gäller 
för att gå och lyssna på 
en konsert.

– För mig är det i 
första hand en fråga 
om rättvisa, säger 
Camilla till Alekuriren.

Tillsammans med partivän-
nen Jenny Petersson har 
Camilla Waltersson Grön-
vall undertecknat motionen 
”Sänkt kulturmoms – en 
hälsoinvestering”. Moderat-
kvinnorna vill se en enhetlig 
moms för musikbranschen 
där en så låg momssats som 
möjligt bör eftersträvas.

– Det finns ingen logik 
i det system som tillämpas 
idag. Den som går på en kon-
sert och lyssnar på en dans-
bandslåt betalar 6 procent i 
moms. Den som går och lyss-
nar på samma låt och dansar 
till orkesterns musik betalar 
25 procent i moms. Detta 
är ett tydligt exempel på där 
människan påverkas av sys-
temet på ett omotiverat och 

felaktigt sätt, säger Camilla 
Waltersson Grönvall.

Det var Streaplersmed-
lemmen, Kjetil Granli, 
också han boendes i Lilla 
Edet, som uppmärksammade 
Camilla på det märkliga för-
hållandet när det gäller kul-
turmomsen.

– Han sade till mig att 
när du kommer in i riksda-
gen så får det hända något. 
Nu har ord blivit handling. 
Motionen är inlämnad och 
förhoppningsvis kan vi få till 
stånd en förändring under 
innevarande mandatperiod. 
Det är åtminstone vår ambi-
tion, förklarar Camilla.

För att väcka uppmärk-
samhet och få igång en dis-

kussion om den orättvisa kul-
turmomsen bjöds media in 
till en pressträff på Liseberg 
i förra veckan. Medverkade 
gjorde inte bara de moderata 
riksdagsledamöterna utan 
även flera kända namn från 
dansbandsbranschen samt 
Lisebergs artistchef Mikael 
Solkulle.

– Det är egentligen 
befängt att det ska vara en 
moms när folk står och lyss-
nar till en konsert på Stora 
Scenen och en annan när de 
dansar på Polketten, säger 
Solkulle och fortsätter:

– Jag träffar många 
arrangörer från mindre 
orter som driver folkparker 
och logdans. Deras situa-

tion skulle se annorlunda ut 
om vi kunde få se ett rättvist 
momssystem i framtiden. De 
extra slantar som arrangören 
skulle få över på en danskväll 
kan istället återinvesteras i 
det lokala föreningslivet eller 
vad det nu handlar om.

Kenny Samuelsson, 
sångare i Streaplers, är inne 
på samma linje.

– Det handlar inte om 
att vi dansband ska få bättre 
betalt, men det kan bli fler 

ställen att spela på. Nu är 
trenden att många parker får 
lägga ner, de har inte råd att 
driva ställena. Sedan har vi 
alla ideella idrottsföreningar 
som ordnar danser. Tänk 
vad en sänkt momssats skulle 
betyda för dem. Furulund-
sparken i Alafors är ett sådant 
exempel.

Sist men inte minst vill 
Camilla Waltersson Grön-
vall lyfta fram folkhälso-
aspekten. Två miljoner 

svenskar dansar varje månad. 
Det ska uppmuntras anser 
hon.

– Att dansa är en folkrö-
relse med djup förankring 
i den svenska folksjälen. 
Dansen är ett kulturarv väl 
värd att slå vakt om.
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Vill se en sänkt moms för dansbandspubliken. De moderata riksdagskvinnorna Camilla Wal-
tersson Grönvall och Jenny Petersson har skrivit en motion med rubriken ”Sänkt kultur-
moms – en hälsoinvestering”. Ett initiativ som välkomnas av dansbandsbranschen och dess 
arrangörer. Från vänster: Göran Liljeblad, Kjetil Granli, Mikael Solkulle, Bjarne Lundqvist och 
Kenny Samuelsson.

Orättvist. Arrangören till en konsert betalar 6 procent i 
moms. Ska du dansa till samma musik, exempelvis på Fu-
rulundsparken i Alafors, får arrangören betala 25 i procent 
i moms.                                              Arkivbild: Allan Karlsson

Rättvisemärkt motion
– Sänkning av dansbandsmomsen föreslås
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NÖDINGE. Ale Folkets-
husförening ansökte 
om 100 000 kronor i 
kommunalt stöd till 
digitaliseringen av bio-
anläggningen i Alafors 
medborgarhus.

Kommunstyrelsen 
avslår idag (läs tisdag) 
föreningens begäran.

– Den är redan finan-
sierad och klar, motive-
rar Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M) beslutet.
Ale Folketshusförening har 
bland annat med pengar 
från landsbygdsprogrammet 
Leader Göta Älv, 483 000 
kronor, finansierat den nya 
digitala biografen i Alafors. 
Föreningen menar dock att 
det skulle behövas ytterliga-

re 100 000 kronor för att dra 
projektet i hamn.

– Enligt vår bedömning har 
de redan betalt anläggningen, 
investeringen är därmed ge-
nomförd. Det finns då inget 
skäl att gå in med ytterliga-
re skattemedel, menar Mikael 
Berglund.

Willy Kölborg, biofö-
reståndare i Alafors, menar 
dock att pengarna var avsed-
da för den framtida driften 
som innehåller en omfattan-
de ungdomssatsning.

– Vi hade hoppats att kom-
munledningen ville vara med 
på den, men det spelar egent-
ligen ingen roll. Vi kör ändå. 
Det kommer att bli öppet hus 
under kvällarna så ungdomar 
kan spela dataspel på biodu-
ken och vi kommer även att 

ha skolbio. Kulturutbudet 
är en viktig del för aleborna, 
menar Willy.

Mikael Berglund säger att 
Kommunstyrelsen aldrig fått 
någon ansökan om verksam-
hetsbidrag. Det som fanns att 
ta ställning till var en begä-
ran om investeringsbidrag. 
Han betonar samtidigt att 
bioverksamheten i Alafors är 
viktig för Ale kommun.

Med digitaliseringen av 
biografen kommer de heta 
premiärerna att komma upp 
på duken i rätt tid. Dessutom 
möjliggörs 3D med den nya 
anläggningen. Förra året gäs-
tades bion i Alafors av 1700 
besökare, den siffran ska nu 
överträffas med råge.
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Inget kommunalt stöd till digitalbion
Faksimil Alekuriren 
vecka 42, 2011.

POLIS
RONDENRONDEN
Tisdag 11 oktober

En man i 50-årsåldern grips 
på bar gärning i Surte sedan 
han försökt undkomma med 30 
vägräcksstolpar i lasten.

Ett pågående inbrott till en 
butik i Bohus centrum upp-
täcks. Teknisk bevisning säkras 
på platsen.

Onsdag 12 oktober
En person utsätts för miss-
handel i Nödinge. Målsägande 
blir sprayad i ansiktet och får 
dessutom ta emot flera slag 
mot kroppen. Ärendet innefat-
tar också en motanmälan.

Inbrott på Kungsgården i 
Alvhem. Vissa spår säkras.

Inbrott på Gläntevi i Alvhem. 
Skador på innedörrar och ett 
medicinskåp noteras.

Torsdag 13 oktober
Villainbrott rapporteras i 
Älvängen. Ett sovrumsfönster 
bryts upp. Det är okänt om 
något tillgripits.

Villainbrott i Skepplanda. En 
fönsterruta krossas och tjuvar 
tar sig in i fastigheten. En 
kamera tillgrips.

Fredag 14 oktober
Inbrottsförsök på Godislagret 
i Nol. Gärningsmännen förstör 
bakdörren, men lyckas inte ta 
sig in i affärslokalen.

Lördag 15 oktober
Skadegörelse rapporteras från 
Skepplandahallen. Gärnings-

ALAFORS. Ut med det 
gamla och in med det 
nya.

Snart installeras digi-
tal bioutrustning med 
tillhörande 3D-anlägg-
ning i Medborgarhuset.

– Ett jättelyft och 
absolut nödvändigt 
för att verksamhe-
ten skulle kunna leva 
vidare, konstaterar 
Hasse Andersson, ord-
förande i den lokala Fol-
kets Hus-föreningen.

Folkets Hus-rörelsen har 
visat bio i kommunen sedan 
1928. Årets säsong riske-
rade att bli den sista. I slutet 
av september kom dock det 
glada beskedet som innebär 
att Medborgarhuset får sin 
efterlängtade digitala biout-
rustning.

– Det är Leaderpengar som 
möjliggjort denna investe-
ring. Totalkostnaden uppgår 
till 682 000 kronor och av den 
summan kommer 481 000 
från Leader. Folkets Hus har 
också begärt ett anslag från 
Ale kommun som vi har goda 
förhoppningar att få, säger 
Hasse Andersson.

Diskussionerna om en ny 
bioanläggning påbörjades 
redan 2007. Ärendet har dock 
dragit ut på tiden utan att 
några ekonomiska garantier 
kunnat lämnas från kommu-
nen.

– Det var nu eller aldrig. 
Inom ett halvår upphör för-
säljning av gamla kopior som 
i hittills har an änt oss a Vi

Det är en gammal epok 
som går i graven. Nuvarande 
projektor togs i bruk 1963 när 
biografen flyttade in i Med-
borgarhuset. Innan dess hade 
det skett filmvisning i Älväng-
ens Folkets Hus.

– Maskinrummet i Alafors 
har två projektorer. Den ena 
kommer vi att behålla medan 
den andra blir utställnings-
föremål på Repslagarmuseet, 
berättar Willy Kölborg.

I förra veckan användes 
projektorerna för sista gången 
och biopubliken i Ale får nu 
hålla till tåls åtminstone ett 
par månader innan det blir 
aktuellt med filmvisning igen.

– Den nya anläggningen 
kommer att monteras i 
månadsskiftet oktober-
november. Efter det kommer 
det att ske utbildning av per-
sonalen som ska sköta appara-
turen, säger Willy Kölborg.

– När den officiella invig-
ningen ska äga rum är inte 
bestämt, men det blir för-
modligen någon gång i början 
av december.

Under tiden som perso-
nalen genomgår utbildning 
tänker Hasse Andersson ägna 
tid åt planering och se vilka 
aktörer som kan dra nytta 
av den nya digitala anlägg-
ningen.

– Redan den 26 oktober, i 
samband med Företagarmö-
tet här i Medborgarhuset, 
kommer vi att slå ett slag för 
den nya digitala tekniken. 
Det är viktigt att näringslivet 
får vetskap om denna sats-
ning säger Hasse Andersson

olika sammanhang får vi hitta 
formerna för det. Jag tänker 
exempelvis på Kulturskolan 
och Mötesplats Ungdom. 
Vår nya anläggning ger oss 
oanade möjligheter.

I framtiden är det tänkt att 
det ska bli biovisning i Med-
borgarhuset varje onsdag och 
söndag. Mitt i veckan blir det 
film för vuxna och söndagen 
är i första hand avsedd för 
matinéer.

– Däremellan lär det säkert 

dyka upp en och annan pre-
miärvisning. Tidigare har vi 
varit tvungna att vänta någon 
månad för att få en kopia, i 
framtiden blir situationen en 
annan, betonar Hasse.

Bio för daglediga och likaså 
på utrikiska finns också med i 
planeringen för 2012.

– Dessutom ges vi möjlig-
het att visa direktsändningar 
från Riksteatern och Met-
ropolitan. I samband med 
sådana arrangemang tänker vi 

också erbjuda förtäring i form 
av en lättare måltid och ett 
glas vin, säger Hasse.

I andra små kommuner 
där det digitala biosystemet 
introducerats har succén inte 
låtit vänta på sig. Lilla Edet är 
ett sådant exempel.

– Jag är alldeles övertygad 
om att vi också kommer att få 
uppleva en positiv utveckling, 
avslutar Willy Kölborg.  

JONAS ANDERSSON

Ny teknik räddar bion i Alafors

Maskinist Michael von Rosen och Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölborg har använt de två 
gamla projektorerna för sista gången. Om några veckor ska ett nytt digitalt system med 3D 
installeras.        Arkivbild: Allan Karlsson
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