
2011  |   vecka 47  |   nummer 41  |   alekuriren 15

BOXNING
LANDSKAMP

LÖRDAG 26 NOVEMBER 2011
ALE GYMNASIUM
STORA TEATERN

FÖRMATCHER KL 13 – LANDSKAMP START KL 14

 ALE MKF & GÖTEBORG TEAM BOX I SAMARBETE MED SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET 

SVERIGE

DANMARK
VS

I en tidningsartikel i GP 
för en tid sedan gör fri-
tidsnämndens ordföran-

de Isabella Korn några häp-
nadsväckande uttalanden 
som inte kan stå oemot-
sagda.

Isabella påstår att Jen-
nylunds isbana drar tre 
gånger så mycket energi 
som motsvarande anlägg-
ningar. Detta är inte sant. 
Var har du fått dessa upp-
gifter ifrån och kan du med 
siffror visa en enda jämfö-
relse som styrker detta på-
stående. Upp till bevis Isa-
bella Korn. 

I Alekuriren V45 anger 
hon istället att: ”Det är idag 
tre gånger så dyrt att driva 
anläggningen mot vad det 
kommer att vara när vi har 
genomfört önskvärda åtgär-
der.”  Inte heller detta är va-
resig möjligt eller sant. 

Sedan ett år tillbaka 
sitter det mätare på varen-
da byggnad i Jennylundans-
läggningen. Mätresulta-
ten redovisas av Elförening-
en varje månad. Dessa mät-
ningar visar att inte ens om 
du tar bort all förbrukning 
utöver själva isen kan du 
sänka energiförbrukningen 
med 2/3 eller 67%.

 Att det finns flera lön-
samma investeringar för att 
sänka energiförbrukning-

en är ostridigt. Men att en-
ergiförbrukningen skulle 
minska till 1/3 av nuvaran-
de är inte möjligt. Med dom 
investeringar som kommu-
nens fastighetsavdelning fö-
reslagit finns en möjlig be-
sparing på kanske 15% och 
det är gott så. Dessa åtgär-
der bör naturligtvis genom-
föras eftersom man tjänar 
pengar på dom. 

I GP uttalar Isabel-
la vidare att man måste iso-
lera toaletterna och om-
klädningsrummet. Varför 
då? Sanningen är ju den 
att just toaletterna är den 
enda byggnadsdel inne i 
hallen som redan är isolerad 
och omklädningsbyggna-
den byggdes omkring 2003-
2004 och är väl den bäst 
isolerade byggnaden i hela 
Jennylundsanläggningen. 

Det kan inte begäras att 
en förtroendevald kan hålla 
reda på förbrukningar och 
byggnader i detalj men då 
skall man heller inte uttala 
sig. Felaktiga och osanna 
påståenden blir snart san-
ningar hos allmänheten.  
Ingen inom kommunen 
 med kunskap om de verkli-
ga förhållandena kan ha bi-
bringat Isabella dessa fel-
aktiga uppfattningar. Snälla 
Isabella; begär att i lugn 
och ro få träffa kommunens 

fastighetsavdelning så kan 
du få reda på vad som är 
sant och möjligt.

Ale-Surte BK har för 
snart ett år sedan översänt 
ett fyrasidigt dokument till 
kommunen med bl.a kon-
kreta förslag till energibe-
sparande åtgärder och sa-
nering av energislukande 
byggnader inom Jennylunds 
isbaneanläggning. Dessa var 
baserade på en utredning 
som kommunens och klub-
bens sakkunniga gjort till-
sammans med stöd av en 
energikonsult. Flera av för-
slagen är som sagt mycket 
lönsamma och bör genom-
föras så fort som möjligt. 

Dessutom har klubben 
under sommaren 2011, med 
sponsorer och frivilliga, er-
bjudit oss att yrkesmässigt 
isolera en av de större en-
ergislukarna, nämligen den 
södra läktargången. Klub-
ben ville göra detta mot en 
avräkning av aktiebolagets 
el- och hyresskuld till kom-
munen. Tyvärr har kom-
munstyrelsen, baserat på ett 
okunnigt och osakligt tjäns-
teutlåtande, nu även for-
mellt beslutat att inte ens 
föra en dialog med klubben.

Surte Bandyklubb
Styrelsen

Nu får det räcka med okunnighet och osakligheter

– Jag är mycket tacksam för 
stipendiet som jag kommer 
att använda till att betala för 
tiden det tar att komponera 
musik. 

Jonas Müthing kommer 
ursprungligen från en liten 
by vid namn Sauerland nära 
staden Winterberg i västra 

Tyskland. I hemlandet tog 
han kandidatexamen i kom-
position efter fyra års stu-
dier på högskolan. Han hade 
länge drömt om att flytta till 
Sverige eftersom han beund-
rar såväl naturen som musik-
kulturen. 

– Det är en öppen atmos-
fär inom musiken och dess-
utom finns det här en stark 
körtradition, vilket är något 
jag jobbar mycket med. Jag 
sjunger även själv i Göte-
borgs vokalensemble till vilka 
jag ska skriva ett stycke som 
ska bli en egen version av en 
tysk julvisa.

Med känsla för toner
– Kompositören Jonas Müthing fick kulturstipendium

Jonas Müthing får ett arbetsstipendium av Ale kommun. 

Foto: Privat

När han arbetar är det 
penna och papper som gäller. 
Han menar att ju mer erfa-
renhet en kompositör har, 
desto mindre använder man 
sig av piano eller andra in-
strument som arbetsredskap. 
Musiken har han i huvudet 
när han skriver ner noterna.

Han har ett och ett halvt år 
kvar på sin masterutbildning i 
komposition och därefter står 
framtiden öppen. 

– Jag kanske hittar ett sätt 
att kunna arbeta som kom-
positör, men det finns ingen 
möjlighet att bli anställd. Man 
kan jobba som uppdragskom-
positör eller för en professio-
nell orkester eller kör. De kan 
ha en liten budget för exem-
pelvis en opera. Stipendier 
kan man alltid söka och jag 
kan även tänka mig att jobba 
som pedagog eller lärare på 
kulturskolan. 

Att komponera ett stycke 
på åtta minuter för högsko-
lans orkester kan ta flera må-
nader och därför var stipendi-
et mer än välkommet hos den 
nyinflyttade Skepplandabon.

JOHANNA ROOS

JONAS MÜTHING
Ålder: 26
Bor: Skepplanda
Familj: Sambon Annika
Intressen: Musik, friluftsliv, 
laga mat
Stjärntecken: Jungfru

SKEPPLANDA. För bara tre månader sedan flyt-
tade Jonas Müthing och hans sambo från Tysk-
land till Skepplanda. 

Han studerar masterutbildning i komposition på 
Göteborgs musikhögskola och har därför tilldel-
tats ett arbetsstipendium 11 500 kronor, som en 
del av Ale kommuns kulturstipendium.
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Nu blir vägtrafiken smidigare i Göteborg

Läs mer om Partihallsförbindelsen på 

www.trafikverket.se/partihall

Efter drygt tre års byggande är Partihallsförbindelsen klar och på efter-

middagen den 1 december 2011 öppnas den för trafik.

Partihallsförbindelsen minskar sårbarheten i Göteborgs vägsystem. Den kopplar ihop E20 

med E45, minskar trafiken vid Tingstadstunneln och ökar framkomligheten. Var uppmärk-

sam när du börjar använda den nya förbindelsen. Ta det lugnt och visa hänsyn. Tack för ert 

tålamod under byggtiden.

KarlstadKaKaKaKa llllrlrlrlrl ttststststst ddadaddadad
E45

Lilla bommen
Götatunneln
LiLL
GGGGGGE45

Marieholmsmotet

E6/E20
Malmö

Oslo

Ånäs-
motet

E20
Stockholm


