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Rikard Karlberg, 172:a i 
golfvärlden.

Karlberg lever 
sin dröm
GÖTEBORG. 2010 blev 
ett makalöst golfår för 
Rikard Karlberg.

4 miljoner kronor 
rikare och en rusning på 
världsrankingen.

Rikard Karlberg har firat jul- och nyår 
på hemmaplan, men snart går flyttlas-
set till Thailand där han har haft fina 
framgångar på Asientouren.

Läs sid 17

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

Startar 
Torsdag 20 jan

Nybörjare 18.30-19.45

 Fortsättn. 19.30-21.00

Torsdagar, 10 ggr - 40:-/kväll. Alternativt 350:-/termin              

SE ANNONS INNE I TIDNINGEN!

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

– Lätt att nå!

Knallemarknad på 
Ale Torg!

Fr.o.m. 2011 kommer knallarna till 
torget den 2:a fredagen i varje månad

Ale Torg 0303-973 01

Vardagar 10-19 Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

ALPINKLIPP
START TORSDAG KL 10.00

Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

FISCHER 
RX FIRE
Skida inkl bindning 
för nybörjare/
medelgod åkare
145cm-165cm 
Ord.pris 4.000:-

ZOLO Freeride
Skida inkl bindning

150-170cm. Finns 
även i Dammodell
Ord.pris 2.500:-

ZOLO CARBON 
Junior
Skida inkl bindning
80-150cm.
Ord.pris 1200-1500:-

NU 
2.495:-

NU 
1.995:- NU 999:-

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

�I delikatessen:

Grillad 
Rostbiff Öppet 9-20 alla dagar!

Lödöse 0520-66 00 10 T.o.m. 15 januari

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

Ale-Surte krigar för sin existens

Ale-Surte Bandyklubb och dess arenabolag befinner sig i en djup ekonomisk kris. Likviditeten tryter och skulderna tynger. De externa hyresintäkterna från 
Ale Arena har minskat och kostnaderna har skenat. Före jul avgick ordföranden Leif Larsson, sportchefen Cerry Holmgren plus tre andra blev uppsagda, 
spelare och tränare fick vänta till januari på sin decemberlön. Vid årsskiftet tog Ale kommun över driften av Ale Arena, då Ale-Surtes bolag hade 800 000 
kronor obetalt.                     Läs om krisen i Ale-Surte på sid 2, 3 och 15
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Det blåser på nytt snåla 
vindar runt bandy-
klubben i Ale. Strax 

före jul släpptes bomben att 
varken Ale-Surte BK eller 
dess arenabolag kunde göra 
rätt för sig. Det rådde enligt 
styrelsen en likviditetskris. 
Trots att det länge har varit 
allmänt känt att arenabolaget 
haft svårt att betala hyran i 
tid och att elkostnaderna har 
varit tokhöga slog beskedet 
om klubbens dåliga ekonomi 
ner som en bomb hos med-
lemmarna. När det samtidigt 
kavlades ut att ordföranden, 
Leif Larsson, hade lämnat 
skutan i samband med ett sty-
relsemöte och att sportche-
fen Cerry Holmgren samt 
att två andra anställda hade 
varslats var det inte längre 
ett rykte. Det var ett kallt 
faktum om en klubb i kris. 
Under jul- och nyårshelgen 
har vakna läsare kunnat följa 
rapporteringen på alekuriren.
se. Det har ingalunda varit 
någon rolig läsning och det 
har heller inte varit särskilt 
underhållande att skriva om. 
Som infödd alebo har ban-
dylaget Ale-Surte alltid varit 
något extra. Jag är tillräck-
ligt gammal för att ha fått se 
Tommy Rosberg och Harri 
Bergbacka spela elitserie-
bandy mot anrika lag som 
Boltic i elitserien. Det var 
tider det! Inte ens stolta ku-
siner i Småland gick säkra, ty 
Ale-Surte kunde besegra även 
storheter som Vetlanda.
1998 är därför ett år man 
minns med obehag. Ale-Sur-
te Skridskoklubb, som ban-
dyklubben hette då, försat-

tes i konkurs med obetalda 
skatter.

Att dödförklara bandyn i 
Ale var aldrig aktuellt. Viljan 
och lusten att återupprät-
ta hedern var stor nog. Efter 
några år på bandysportens 
bakgård började framtidsvi-
sionerna ta form och A-la-
get spelade åter i nästhögsta 
serien, allsvenskan. I novem-
ber 2007 stod bandyhuset 
klart. Föreningens medlem-
mar hade svarat för en när-
mast ofattbar arbetsinsats. 
För endast 17 Mkr hade Jen-
nylunds isstadion förvand-
lats till ett bandyhus, Sveri-
ges tredje inomhusarena för 
den klassiska nationalsporten. 
Liknande projekt hade pris-
lappar som stannade mellan 
200-300 Mkr. Det är ett sätt 
att se på klubbens initiativ, ett 
annat är att byggnationens 
låga kostnad till trots så är 17 
Mkr väldigt mycket pengar 
för den som inga har. Med 
noll kronor på fickan var det 
omöjligt att reda ut leveran-
törsfakturorna när huset stod 
klart. Ale kommun tvingades 
ta över och bandyhuset blev 
Ale Arena.

När nu Ale-Surte åter-
igen står inför en ekono-
misk kris är självkritik ett 
måste. Denna gång är det 
också tid för lärdom. Bandy-
huset byggdes utan att finan-
sieringen var klar, satsning-
en mot elitserien skedde utan 
att ekonomin var säkerställd. 
Det hjälper inte att hoppas 
på att intäkterna ska öka – 
sponsorkontrakten måste 
vara signerade innan man 
uttalar ordet elitsatsning.

I Ale-Surtes fall borde 
också dialogen med Ale 
kommun ha varit en priori-
terad punkt på dagordning-
en. Villkoren för bandyverk-
samheten har inte varit rimli-
ga, men klubben har känt sig 
tvingade att acceptera med 
hänsyn till "husaffären" där 
kommunen fick agera rädda-
ren i nöden. Den rollen vill 
inte kommunledningen spela 
igen och därför står klubben 
vid ruinens brant. För alla in-
blandade har det varit vik-
tigt att hålla isär arenabola-
gets och föreningens åtagan-
den. Jag är rädd att det inte 
hjälper. Bolaget är konkurs-
mässigt och föreningens eko-
nomi skuldtyngd med både 
nya och gamla räkningar. 
Enda hoppet står till generö-
sa medlemmar och sponso-
rer, men frågan är om dessa 
är tillräckligt många?

Ale Arena må vara en stor 
tillgång, men bandyhuset är 
också roten till allt ont som 
tvingat in Ale-Surte i en åter-
vändsgränd.

Bistra tider för Ale-Surte

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Gul mandel m.fl. 5 
och 20 kg förp. Solrosfrö 20 kg 200:-. Sv äpplen. 
Morötter, lök, fodermorötter. Hjortron- lingon- 

blåbärs- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 
Enbärsdricka. Även KRAV-potatis. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 15/1: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. 

Nästa tur 12/2 0708-26 61 34

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Onsdag 12 januari 
från kl 16.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

�������
Torsdag 27 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga 

årsmötesförhandlingar medverkar
Birgit Fagrell, Nödinge om 

medicinanvändning.

Tillfälle att betala medlemsavgiften
Alla medlemmar hälsar välkomna

Styrelsen

ÅRSMÖTE!

Älvbygdens Motorklubb

kallar till

Lördag 29 januari 
kl 16.00

Alvhems klubblokal

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.

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

Vinnare Julkrysset
Följande personer har skickat in korrekt lösning i ”Julkrysset” och 
dragits som vinnare av varsin trisslott. 
Vinnarna får lotten på posten.

Vi tackar 
alla som har deltagit i tävlingarna och gratulerar vinnarna.

Ulla Achrenius, SURTE

Janne Fransson, HÅLANDA

Rosina Ivarsson, NYGÅRD

Gunnel Wahlström, ÄLVÄNGEN

Kerstin Svendsén, BOHUS

Anne-Marie Karlsson, NÖDINGE

Elisabet Dahl, NÖDINGE

Greger Lindgren, ÖRNSKÖLDSVIK

Inger Olausson, NÖDINGE

Bertil Aronsson, LÖDÖSE

Vinnare
Margareta Brunbäck, NÖDINGE

TYGLADAN
�����������
- FINA METERVAROR
- FÄRDIGSYDDA  LÄNGDER 299:-/2-P
- HISSGARDINER
- KLÄDER & HEMINREDNING

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Sintra Konsthantverk-Galleri
Landsvägsgatan 5, Göteborg

Vard. 11 - 18, lörd. 11 - 16

Retrospektiv utställning

Keramik Inger Karlsson
www.ingerkarlsson.se
15 jan - 8 feb
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BOHUS. Ale-Surte Bandy-
klubb har hamnat i ekono-
misk kris igen.

Personal har sagts upp, 
ordförande Leif Larsson har 
lämnat sitt uppdrag och 
krismötena har avlöst var-
andra.

Skulderna för Ale-Surte 
BK och dess arenabolag 
uppgår till 1,5 miljon kronor 
(Mkr) – exklusive ännu ej 
fakturerad el på runt 2 Mkr.
Skälen till den ekonomiska krisen 
bottnar i bandyhusbygget och 
den efterföljande affären med Ale 
kommun. Sedan 2008 drivs Ale 
Arena av Ale-Surte Bandyklubbs 
arenabolag (Ale-Surte Bandy AB). 
Vid försäljningen av arenan upprät-
tades ett detaljerat kontrakt om vad 
som ingick och vad klubben hade 
kvar att slutföra. Kostnader för kom-
pletterande byggnation reglerades 
sedan efter att huvudaffären gjorts 
upp. Styrelsen har nu meddelat att 
det ska finnas investeringar i arenan 
som klubben betalat och inte har 
ersatts för. Detta skulle vara ett av 
skälen till hålen i ekonomin.

– Det finns inga och har aldrig 
funnits några skäl för kommunen att 
lura klubben. Finns det investeringar 
som är kopplade till arenan som 
klubben inte har ersatts för ska det 
omgående regleras. Men vi måste få 
se papper på vad det är. Det går inte 
bara att anta eller höfta, kommente-
rar kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Styrelsen för Ale-Surte Bandy 
utreder frågan och försöker finna 
svar på exakt hur mycket det kan 
handla om.

– Inledningsvis talades det om 650 
000 kronor, fördelat mellan klubben 

och aktiebolaget, men så mycket är 
det nog inte. En del är lösa inventa-
rier så kallat lösöre. och inte en del 
av anläggningen. Vad vi vet är att 
anläggningen blev 340 000 kronor 
dyrare att färdigställa än beräknat, 
vilket framgick av ett brev från klub-
ben till kommunen redan i januari 
2009. Vad dessa pengar inkluderar 
måste vi nu verifiera, allt måste inte 
vara kopplat till arenan, konstaterar 
färske styrelseledamoten Lars-Ove 
Hellman i veckan.

Mycket pekar istället mot att det 
är själva driften av Ale Arena som 
felbudgeterats och definitivt inte har 
fått den utdelning som styrelsen för-
väntat sig. Dessutom har personal-
kostnaderna skenat iväg under året. 
Sportchefen Cerry Holmgren hade 
inte samma uppfattning som tidigare 
ordförande Leif Larsson om vad 
tjänsten gick ut på.

Inte överens
– Tanken med en sportchef var själv-
fallet att öka intäkterna, men på den 
punkten har Cerry inte lyckats. Istäl-
let har fakturor om saker och belopp 
vi inte känner till rasat in. Det var vi 
tvungna att sätta stopp för, säger Leif 
Larsson.

Cerry Holmgren anser att han har 
bidragit med det som han var ålagd 
att göra.

– Jag skulle bland annat jobba 
med event. Frölundamatchen drog 
in rejält med pengar. Jag skulle aldrig 
jaga sponsorer, det låg inte i mitt 
uppdrag, men det är uteblivna spon-
sorintäkter de gnyr om och det var 
inte mitt uppdrag.

En annan orsak till den akuta lik-
vida situationen är att uthyrningen 
av Ale Arena minskade med 345 000 
kronor under försäsongen. Gais och 
IFK Kungälv som är de som hyr mest 

tid, har under rådande vinter inte 
haft lika stort behov som tidigare år. 
En ekvation med minskade hyresin-
täkter och höga elkostnader är svår 
att få ihop. Bara elkostnanderna för 
att göra is under augusti-september 
uppgick till en halv miljon kronor. 

– Det har varit ett fatalt misstag att 
göra is mitt i sommaren, säger Lars-
Ove Hellman.

Klubben vädjade om ett nytt avtal 
med Ale kommun för att säkerställa 
driften av Ale Arena. Förslaget var 
ett skötselavtal om 1,3 miljoner 
kronor, men kommunledningens 
intresse var svalt. För att få kontroll 
på kostnaderna tog därför kommu-
nen över driften vid årsskiftet. Ale-
Surte BK får nu hyra hallen för sitt 
A-lag samtidigt som ungdomslagen 
spelar gratis enligt gängse regler 
i Ale kommun. Arenabolaget har 
därmed inte längre något avtal med 
Ale kommun.

– Vi kan konstatera, precis som 
klubben har gjort i julhelgen, att det 
inte var ett upplägg som fungerade 
särskilt bra. Arenabolaget har idag en 
skuld om 800 000 kronor till kom-
munen och dessutom tillkommer 
en betydande del av den välkända 
elräkningen om 5,5 Mkr. Från kom-
munledningens sida känner vi att det 
finns för många oklarheter runt Ale 
Arena. Vi måste få grepp om kost-
nadsbilden och hitta formerna för att 
driva verksamheten så bra som möj-
ligt, säger Mikael Berglund.

Därför tog Ale kommun själv 
över driften 1 januari. Det gör att 
allmänhetens åkning och ungdoms-
verksamheten kan fortsätta utan pro-
blem.

– Detta har varit nummer ett för 
oss. Att Ale-Surte Bandyklubb sam-
tidigt har signalerat att de har likvi-
ditetskris och svårt att klara löneut-
betalningar till spelare och tränare 
är inget ärende för oss. Det är inget 
som skattebetalarna i Ale kommun är 
intresserade av att finansiera, menar 
Berglund bestämt.

Skenande kostnader
Driftskostnaderna för Ale Arena  har 
skenat iväg. Elräkningarna har spelat 
både kommunen och Ale-Surte BK 
ett spratt.

– Det pågår en omfattande elut-
redning. Vi måste troligtvis göra ett 

antal tunga investeringar för att på 
sikt få en mer energieffektiv anlägg-
ning. Det handlar om att isolera vissa 
utrymmen och se över kylanlägg-
ningen, kommenterar Berglund.

Någon räddningsinsats för Ale-
Surte Bandyklubb är inte planerad 
från kommunledningens sida. Sty-
relsen för bandyklubben ställde en 
försiktig fråga om ett lån på 350 000 
kronor mot ränta, vilket skulle mot-
svara hälften av det som behövs. Den 
andra halvan skulle klubben försöka 
få ihop med stöd av sponsorer och 
genom lån från medlemmar.

– Vi måste göra oss av med den 
ryggsäck som tynger klubbens eko-
nomi sedan många år och vi hop-
pades att kommunen ville hjälpa till, 
säger Lars-Ove Hellman.

Kommunalråd Mikael Berglund 
avslog direkt ”låneansökan”.

– Vi upplever att det är klubbens 
elitsatsning som äter upp allt och 
det är väl roligt med framgångsrika 
seniorlag, men det måste ske när 
finansieringen är klar. Att komma till 
kommunen i efterhand och begära 
medel är helt fel väg. Klubben får 
lära sig en läxa.

Däremot är inte dörren stängd för 
ett fortsatt marknadsföringsstöd till 
klubben. Förra året fick Ale-Surte 
90 000 kronor för namnet och tröj-
reklamen.

– Ale-Surte har varit ett bra skylt-
fönster för Ale. Det betvivlar vi inte 
och har vi någon form av uppgörelse 
eller löfte till klubben om ett fortsatt 
marknadsföringsstöd så ska vi stå för 
det, lovar Mikael Berglund.

Kommunstyrelsens ordförande är 
påläst i ärendet och har en bestämd 
uppfattning om vad som måste göras 
på kort sikt, vilket han nu också utför. 
På lång sikt utesluter han inte ett 
nytt samarbete med Ale-Surte BK.

Framtida samarbete?
– Jag är övertygad om att föreningen 
kan hjälpa kommunen att sköta delar 
av verksamheten runt anläggningen 
och genom ideella insatser få en 
ersättning till klubbkassan. Det ska 
vi titta på när vi har fått en tydlig 
kostnadsbild.

Vilket förtroende har du för 
Ale-Surte BK? 

– Det finns självklart en förtroen-
dekris efter allt som gjorts och sagts, 

svarar Mikael Berglund uppriktigt.
Styrelsen för Ale-Surte Bandy-

klubb och arenabolaget kommente-
rade de nya villkoren efter ett möte i 
förra veckan.

– Det är ingen hemlighet att vi 
hade hoppats på något annat, men 
samtidigt välkomnar vi att vi avlas-
tas från lönerna till vaktmästarna. 
Det har varit en tung post för oss, 
så det känns skönt att ha fått det ur 
världen. Vi har fortfarande en del 
uppsägningslöner att hantera. Det 
är tillräckligt bekymmersamt, säger 
Lars-Ove Hellman.

Likviditetskrisen består, men 
klubbens medlemmar har redan 
svarat för stora insatser som givit 
klirr i kassan.

– Vi jobbar intensivt med att lösa 
det kortsiktiga och rädda den här 
säsongen. Fortsätter alla att visa 
samma generösa inställning är det 
rimligt att vi grejar det här. Samti-
digt måste vi hitta en lösning för de 
gamla skulderna. I situationer som 
dessa väljer många att gå till banken 
och låna till en dyr kostnad. Vi vädjar 
till medlemmar och sponsorer. 
Klubben är villig att låna till en över-
enskommen ränta. Vi måste få dessa 
gamla skulder ur världen och få tid 
att andas ut.

Lars-Ove Hellman ger trots allt 
intryck av att vara ganska förstående 
till kommunens handläggning, men 
tycker att det finns en del att fortsätta 
diskutera som rör historien.

– Bland annat kan vi konstatera 
att bara i år har ungdomsverksamhe-
ten fått betala 208 000 kronor för att 
vistas i Ale Arena. Ungdomsidrotten 
ska ju ha nolltaxa i Ale kommun? Ett 
framtida skötselavtal mellan fören-
ingen och kommunen är jag också 
övertygad om är ett plus för båda 
parter. Det ska vi nu diskutera med 
kultur- och fritidsförvaltningen som 
jag anser är rätt part med kunskaper i 
frågor om idrottsanläggningar. 

Vad händer just nu?
–Vi upprättar en likviditetsbudget 

som ska tydliggöra vad vi kan och 
inte kan betala. Hur vi ska hantera 
arenabolaget har vi inte hunnit dis-
kutera än, men vi har upprättat en 
kontrollbalansräkning och har åtta 
månader på oss att komma på något 
kreativt annars väntar en konkurs, 
avslutar Lars-Ove Hellman.

BOHUS. Leif Larsson gav allt 
för att få se Ale-Surte BK 
spela elitseriebandy igen.

När förhandlingarna med 
Ale kommun inte gick Lars-
sons väg lämnade han ordfö-
randeklubban.

– Jag kände att energin 
tog slut och insåg att kom-
munen inte delade mitt 
elittänk. Alla dörrar slogs 
igen, förklarar Leif Larsson 
sitt avhopp.

Före jul avgick ordföranden Leif 
Larsson. Han som har varit klubbens 
starke man och ansiktet utåt sedan 
hösten 2009 gav plötsligt upp. Inled-
ningsvis uppger Larsson att förhand-
lingarna om ett nytt avtal mellan Ale-
Surtes arenabolag och Ale kommun 
har strandat och att alla dörrar för 
föreningen att bedriva sin elitverk-
samhet därmed har stängts. Senare 
tydliggörs bilden av att Larsson också 
har agerat finansiär åt klubbens verk-

samhet under långa perioder. När det 
blir allt tydligare att kommunen inte 
vill förlänga avtalet med Ale-Sur-
te Bandy AB, då bolagets skulder 
till kommunen inte reglerats, vågar 
Larsson inte fortsätta leka bank. Som 
mest har han lånat ut 650 000 kronor. 
Idag är allt återbetalt.

– Det finns ingen säkerhet att 
kunna få tillbaka pengarna om klub-
ben inte har något avtal med Ale 
kommun, därför ville jag inte fort-
sätta låna ut, menar han.

I månadsskiftet september-okto-
ber beslutar styrelsen att bolaget ska 
återbetala de pengar som Leif Lars-
son lånat ut. Det var möjligt tack vare 
att kommunen precis betalat ut delar 
av sitt bidrag till verksamheten. 

– Styrelsen prioriterade mina 
pengar, vilket samtidigt medförde 
att ett antal räkningar till kommu-
nen fick stå åt sidan. Jag pustade ut 
när mina pengar var återförda, men 
kände också att energin höll på att 
ta slut. Jag har kämpat och gjort allt 
jag kunnat för att få föreningen och 

driften av Ale Arena på fötter igen. 
Målet har varit att få se Ale-Surte 
spela bandy i elitserien, men det är 
helt uppenbart att det inte är kom-
munledningens vilja.

Klubbens elitsatsning har ifråga-
satts av kommunen som menar att det 
är denna som har förorsakat krisen 
i föreningen. Den uppfattningen är 
enligt Leif Larsson helt fel.

– Årets trupp och spelarstab kostar 
strax under 800 000 kronor, vilket i 
princip motsvarar förra årets kost-
nad. Detta är tänkt att finansieras 
genom publik, och sponsorintäkter – 
inte med kommunala bidragspengar. 
Årets sponsorintäkter uppgår till 600 
000 kronor och med intäkter från våra 
arrangemang klarar vi truppens om-
kostnader. Det är inte denna satsning 
som belastar oss, utan det är främst 
gamla skulder och investeringar som 
vi har gjort i arenan och aldrig blivit 
ersatta för, menar Larsson.

Han har långt ifrån kapat alla band 
med Ale-Surte BK. Från sidan för-
söker han hjälpa till med allt som 

behövs.
– Mitt hjärta klappar för klubben. 

Jag har hjälpt flera spelare med jobb 
och boende. Det tänker jag fortsätta 
göra, men just nu orkar jag inte sitta 
i en styrelse.

Efter ett drygt år som ordföran-
de för Ale-Surte BK och Ale-Surte 
Bandy AB lämnade Leif Larsson sina 
uppdrag. Skulle arenabolaget försät-
tas i konkurs och konkursförvaltaren 
hävdar att bolaget har drivits oseriöst 
kan fortfarande Larsson bli en av de 
som döms till personligt betalnings-
ansvar. Ale kommun kommer att ha 
fodringar på bolaget i storleksklassen 
3,5 till 4 miljoner kronor. Först i de-
cember upprättade bolaget en kon-
trollbalansräkning som visade på ett 
underskott om 700 000 kronor. Hu-
ruvida den skulle ha upprättats tidi-
gare kommer med stor sannolikhet 
bli en huvudfråga?

– Kommunens fodringar på bola-
get kan vi omöjligt skriva av. Det får 
vi helt enkelt inte göra, kommente-
rar kommunstyrelsens ordförande 

Mikael Berglund (M).
Därmed är en konkurs inom åtta 

månader att vänta.

Ale-Surte BK i ekonomisk kris
– Driften av Ale Arena har mer eller mindre knäckt föreningen

Ale-Surte Bandy AB har haft ett hyresavtal 
med Ale kommun om Ale Arena. Bolaget har 
hyrt ut, skött om och arrangerat allmänhe-
tens åkning. För detta uppdrag har bolaget 
erhållit 1 Mkr från Ale kommun. I gengäld 
skulle en hyra om 645 000 kronor betalas till 
kommunen. Bolaget har sedan köpt vaktmäs-
teritjänster och skötsel av kylanläggningen 
av Ale-Surte Bandyklubb som med både per-
sonal och ideella själar löst uppdraget. För 

detta har föreningen fått 1 Mkr av bolaget. 
Hyran till Ale kommun skulle bolaget i nästa 
skede betala med interna och externa hyres-
intäkter, dessa skulle också täcka elkostna-
den under den säsong som kommunen inte 
ansvarar (1 april till 15 oktober). När hallarna 
blivit fler i regionen har intäkterna sjunkit 
och bolaget har idag ett underskott om 700 
000 kronor.

FAKTA

Leif Larsson avgick när energin och framtidstron försvann

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Leif Larsson avgick som ordföran-
de för Ale-Surte BK och Ale-Surte 
Bandy AB strax före jul.



Den förnyelsebara en-
ergins möjligheter i 
Ale har utretts i en 

vindbruksplan som började 
i demokratisk ordning med 
samråd och senare utställ-

ning. Där har ett antal om-
råden plockats bort och nu 
återstår mindre än hälften. 
Nu gäller det för kommu-

nen att ta vara på dessa om-
rådens möjligheter. Kom-
munens lokala nätbolag, Ale 
Elförening, har visat stort 
intresse för vindkraft med 
andelsförening speciellt i det 
så kallade område C. Detta 
område har visat sig vara 
det område med bäst vind-
möjligheter. Det nätbolaget 
har också framfört att som 
fördel med område C är 
dess bra möjligheter till nära 
elanslutning då området 
är beläget mellan två stora 
kraftledningar. Det finns 
diskussioner om område 
C:s lämplighet. Det som 
har framförts mot området 
är byggnation vilket verkar 
orimligt på grund av närhe-
ten till de två stora kraftled-
ningarna. Ett annat motar-
gument är planerna på rid-
vägar i området. Jag har 
tagit kontakt med den grupp 
som jobbar med detta och 
de ser inga som helst pro-
blem i att vindkraft och rid-
vägar ska kunna samordnas. 

Den tidigare oron som 
uppstod när jag för ett par 
år sedan av eget intresse 
försökte sätta upp ett vind-
kraftverk i området kan ligga 
till grund för de tvivel och 
protester som också kan ha 

kommit in mot område C. 
Vindkraftverket var även 
då tänkt att fungera som 
en andelsförening vilket 
aldrig hann framföras. En 
jämförelse kan göras med 
en privatperson i Gendalen 
norr om Sollebrunn. Även 
han ville sätta upp ett verk 
men protesterna blev för 
stora. Efter ett par år då 
folket i området skaffat sig 
mer kunskap växte idéerna 
på ett andelsägt verk. Upp-
slutningen blev stor och 
ett vindkraftverk byggdes. 
Detta har gått så bra att det 
idag finns planer på att sätta 
upp ett verk till. Nämnas 
bör att den person som drev 
motståndet mest då, idag 
har tagit ner träd på sin egna 
mark för att kunna se det 
verk han idag är delägare till. 

Vad jag med denna skri-
velse vill komma fram till är 
att jag tycker att vi i Ale nu 
har fått en möjlighet. Kan 
vi inte ta vara på den och se 
vart det bär oss? Då finns ju 
möjligheterna kvar att vi alla 
kan stå som vinnare, vare sig 
du är delägare i ett verk eller 
får din el billigare. 

Inge Karlsson

Fotnot: Område C består av Sanum 
med omnejd
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I höstas kunde vi i GP 
helt plötsligt läsa att vår 
folktandvård i Skepp-

landa skall läggas ner. Bara 
några dagar efter artikeln 
togs beslutet att lägga ner 
och en avveckling av folk-
tandvården skall ske under 
2011. Ett mycket konstigt 
sätt – att ta så stora och vik-
tiga beslut utan att först ha 
en dialog med berörda kom-
muninvånare. Eller är det 
bara viktigt för politiker att 
informera inför ett val?
Beslutet känns mycket 
märkligt och underligt, att 
lägga ner en väl fungerande 
folktandvård som förutom 
privatpersoner också servar 
bland annat två skolor.
Detta beslut kommer säkert 
att generera nya kostnader 

för samhället, till exempel 
färdtjänst för äldre och taxi 
för skolbarnen när man skall 
till tandläkaren i Älvängen.

Tidigare har det bestämts 
att vårdcentralen i Skepp-
landa inte skall vara en egen 
enhet utan vara en filial till 
Älvängen och vi är många 
som är oroliga för vad detta 
för med sig i framtiden. Inte 
minst att ansvariga verkar 
ha så svårt att rekrytera fasta 
läkare. Förutom traditionell 
medicinsk behandling finns 
det på vårdcentralen i Skepp-
landa också bland annat ljus-
behandling för personer med 
hudproblem (till exempel 
psoriasis), sjukgymnast och 

träningslokal. Dessa verk-
samheter är mycket vär-
defulla att ha lokalt och vi 
hoppas verkligen att de blir 
kvar.

Kommunen växer
I debatten pratas det ofta 
om ”Skepplanda i Norra 
Ale” men faktum är att 
Skepplanda ligger ungefär 
geografiskt mitt i Ale och 
samhället består av ca: 3000 
invånare. Den service som 
finns här ”betjänar” sedan 
hela ”Norra Ale”.

I långtidsprognoser tror 
man nu att Ale kommuns 
invånarantal framöver 
skall öka kraftigt – kanske 
upp mot 10 – 15 tusen nya 

invånare. Det är våra nya 
kommunikationer som ger 
kommunen ett nytt läge. En 
del av dessa ”nya kommun-
invånare” kommer förhopp-
ningsvis att bosätta sig i mel-
lersta Ale (Skepplanda) och 
i norra Ale. Är det då med 
denna kunskap rätt att nu 
dra ner på servicen i denna 
del av kommunen? Nej, 
det är väl så att vi nu istället 
borde rusta oss för framti-
den och bygga ut servicen.
Ansvariga politiker i lands-
tinget (den nya hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4) borde 
därför omgående riva upp 
beslutet att lägga ner folk-
tandvården i Skepplanda och 
istället satsa på tand- och 
sjukvård här. 

Bengt Hansson

Skepplanda – mitt i Ale

PRO Ale Norras kvar-
talsmöte, torsdagen 
den 2 december, hölls 

i Medborgarhuset, Alafors.
Det började helt rätt så 

här inför julen. Ett bord var 
dukat vid entrén med pep-
parkakor och varm glögg 
som serverades ur en stor 
gryta.

Ordförande, Sven Gro-
lander, hälsade alla väl-
komna till årets sista möte 
och berättade om dagens 
program. 

Med stor förväntan emot-
sågs Ales luciakandidaters 
besök hos oss. Så kom de 
då, ljusbärarna i sina fotsida 
vita klänningar med blåa 
band runt midjan sjung-
ande Luciasången. Det 
blev en stämningsfull stund 
där vi fick höra de klassiska 
sångerna blandat med nyare 
sånger. En härlig inledning 
på kvällen. Tack för den 
vackra sången! 

Ordföranden öppnade 
därefter mötet. Märta-
Stina Dahlberg och Ebbe 
Lindström valdes att justera 
dagens protokoll. Vår kassör 
Eva Carlsson redovisade det 
ekonomiska läget. 

Under punkten rapporter 
rapporterade Stig Anders-
son om höstens genomförda 
resor. Årets sista resa med 
Stigenbuss var ett samar-
rangemang med PRO Surte 
Bohus, som lockade 53 del-
tagare. Den snörika julresan: 
”Mat, klappar och tomtar 
i Dalsland” förde oss först 
till Torgunnehagen norr om 
Brålanda för fika och prov-
smakning av havtorns- och 
fikonprodukter.

Resan gick sedan vidare 
till Tomtemuseet i Mellerud 
med omkring 500 tomtar i 
alla storlekar med upptill 100 
år på nacken. Därefter Hant-
verkshuset i Upperud beläget 

vid Dalslands kanal, med 
konsthantverk, hemslöjd, 
antikt och mycket annat. 
Provsmakning blev det hos 
Axels Chark i Bäckefors med 
egen tillverkning, Tång-
elanda Gästis, (”Kronan på 
verket”) där vi fick avnjuta 
en härlig jultallrik med små-
varmt, allt nylagat och gott. 
Därefter besök på Dals Spira 
Mejeri med getmjölkspro-
dukter som specialitet, samt 
slutligen Stenboden i Ränne-
landa, Högsäter med mycket 
vackra stenar och smycken 
att se och köpa. Årets höjdar-
resa enligt några deltagare.

Gösta Björk, vår studie-
organisatör, informerade om 
höstens genomförda cirklar 
och berättade om vårens 
kommande kursverksamhet. 
Det blir som vanligt mycket 
att välja på.

Ordförande delade med 
hjälp av Eva Carlsson ut 
förtjänsttecken till Brita 
Johansson, Ebbe Lindström 
och Monica Levinsson för 
deras ideella insatser för 
föreningen under de senaste 
fem åren. Sven Grolander 
önskade alla en God jul och 
avslutade mötet. Därefter 
serverades kaffe med en god 
skinksmörgås och peppar-
kakor.

Ukelelegrupperna under-
höll muntert med glada 
sånger och strängaspel till 
allas förtjusning.

Som avslutning vidtog lot-
teridragningen med många 
fina vinster. Högsta vinsten 
var ju traditionellt det vackra 
pepparkakshuset, som 
skänkts av Inger Carlsson. 
Tack Inger!

Ett 75-tal medlemmar 
hade trotsat kylan för att 
delta i årets sista möte med 
trevlig gemenskap.

Stig Andersson

PRO Ale Norra höll 
kvartalsmöte i Alafors

Brita Johansson, Ebbe Lindström och Monica Levinsson 
erhöll förtjänsttecken i samband med PRO Ale Norras kvar-
talsmöte i Medborgarhuset. 

www.smadjursakuten.se 

A Axén

SMÅDJURSAKUTEN AB 
Tel. 031-21 40 40

Ingeborgsgatan 6
Göteborg

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

Paketpris:
Kastration, vaccination och idmärkning 

av han- och honkatter till reducerat pris.

Dessutom ingår rabatterade produkter 
till ett värde av ca 500 kr.

För mer info se: 
www.smadjursakuten.se

Kastrera 
katten nu!

10/1-31/3

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9

SYDVÄSTRA GÖTALAND

Välkommen till våra cirklar i Ale!

Fler alternativ på studiecirklar och starttider finns.
Ring oss gärna eller läs om hela vårt utbud 

på vår hemsida!

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn, Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö
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Bildbehandling

Dansa Charlston och Hazzel 
Gammaldans och Foxtrot  

Grunderna i Buggdans

Knyppling
Mima

Livet som Senior
En god hälsa

Miljö på vardagsvis
Kontroll över plånboken

Rättvis handel - Fair Trade

”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Vi öppnar för 
nya säsongen

lördagen den 22 Januari kl 10-13
Inlämning av varor tisdagar 

fr.om 18/1, kl. 18-21

Smyrnaförsamlingen inbjuder 
till Januarifesten för pensionärer

Lördag den 22/1, kl 1500

i kyrkans festlokal.

Anmälan per telefon
746687 el. 0706-647375

Medverkan av 

Gospelbröderna 

Ale, ta vara på möjligheterna

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Januari

EVENEMANG I ALE
GÖTEBORGSMUSIK
Lasse Dahlqvist Göteborg – vida 
världen tur och retur. Sång och 
musik med Ingmari Dahlin, Susan 
Pettersson och Mats Hagström.  
Fika och lotteri.  Surte bibliotek.  
Tisdag 25 jan kl 19.00. 
Arrrangör: Surte Bohus biblioteks- 
och kulturförening. 
Gratis inträde för medlemmar 
Icke medlemmar 40 kronor

Tack för året 2010!
Klockareängen vill rikta ett varmt 
tack till alla engagerade frivillig- 
arbetare för allt det ni bidragit 
med under året som gått. Vi ser 
fram mot 2011 och hoppas på 
ännu ett år tillsammans.
Gott Nytt år!

Suzanne med personal

Kommunens organisation är ny 
från årsskiftet. Med målsättningen 
att skapa ett bättre samarbete är 
flera av nämnderna förändrade. 
Själva verksamheterna, som för-
skolor och äldreboenden, påverkas 
bara ledningsmässigt – arbetet 
fortsätter som vanligt. Det är den 
övergripande strukturen som blir 
annorlunda. 

Så här ser det ut: 

Utbildningsnämnden tar hand 
om all utbildning, från barnomsorg 
till vuxenutbildning. Kultur- och 
fritidsnämnden är en ny nämnd 
som ska samordna arbetet på 
dessa områden. Tillsammans styr 
nämnderna sektor utbildning, 
kultur och fritid, som sysselsätter 
ungefär två tredjedelar av kom-
munens anställda.

Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden består av socialtjänst, 
äldreomsorg, funktionshinder-
omsorg och arbetsmarknadsfrågor. 
Nämnden leder sektor arbete, 
trygghet och omsorg. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
arbetar med miljö- och hälso-
skyddsfrågor, trafikfrågor och 
byggnation. Under sig har man 
sektor samhällsbyggnad. Sektorn 
arbetar också med bland annat 
räddningstjänst. 

Kommunstyrelsen är den över-
gripande nämnden. En nyhet är 
att all personal som arbetar i Ale 
kommun nu ska vara anställda av 
kommunstyrelsen. Här finns sektor 
kommunstyrelsen, som innehåller 
till exempel administrationen av de 
politiska mötena.

Så ser nya organisationen ut

Ny överförmyndare 
i Ale kommun
Den 3 jan började Eva Schiller 
som ny överförmyndare i Ale 
kommun. Hon efterträder Boel 
Holgersson, som fortsätter med 
andra uppdrag i kommunen, och 
Lars-Gunnar Wallin som nu går i 
pension.  Eva är utbildad jurist och 
har tidigare arbetat som överför-
myndare i Kungsbacka kommun. 
Tfn: 0303 33 02 68, 0704 32 02 68.

Öppet hus på  
Ale gymnasium
Lördagen den 15 jan har vi öppet 
hus på Ale gymnasium. Klockan 
10.00 slår vi upp portarna.

Under dagen finns det möjlighet 
för dig att träffa både personal 
och elever som gärna berättar 
om hur det är att studera på Ale 
gymnasium.  Du kan också se dig 
runt i våra vackra och välutrustade 
lokaler, njuta av skön musik från 
våra musikelever, samt mingla i 
vår minimässa där du exempelvis 
kan träffa vår studie- och yrkes-
vägledare, specialpedagog och 
IT-pedagog.

Program under dagen:

09.45–10.00 Öppnar vi portarna 
med musik från våra elever

10.00–10.15 Rektorerna hälsar 
välkomna

10.30–12.00 Programmen pre-
senterar sig i sina salar

12.00–12.15 Rektorerna har ordet

12.15–14-00 Mingel och rund-
vandring

För mer information kontakta 
rektor, Gerd Pålsson-Berg, telenr: 
0303 37 12 75 eller se på vår 
webbplats: alegymnasium.se

Riktigt skottår för kommunens snöröjare
Sten Andersson och Jimmy Svensson skottar på uppfarten åt en invånare i Nödinge.

Sedan flera år tillbaka har yttre 
hemtjänsten varit behjälplig åt 
pensionärer och funktionshindrade 
invånare i Ale som inte själva orkar 
sköta om sina trädgårdar. På våren 
ser de till häckar, på sommaren 
klipper de gräs, på hösten krattar 
de löv. Men i vintertider som nu är 
det snöskottning som gäller. 

– Vi skottar gången mellan ytter-

dörren, brevlådan och soptunnan, 
förklarar Sami Elias som ansvarar 
för yttre hemtjänsten ute i fältet.

Tillsammans med Sten Anders-
son och Jimmy Svensson har han 
ett hektiskt schema de dagar då 
det snöat mycket. Först och främst, 
förklarar Sten Andersson, priorite-
rar man de som har vanlig hem-
tjänst så att hemtjänstpersonalen 
ska kunna komma fram.

Sami Elias är fastanställd på yttre 
hemtjänsten som administreras av 
Arbetsmarknadsenheten medan 
Sten Andersson har det som aktivi-
tetsjobb efter att ha blivit arbetslös 
och Jimmy Svensson har det som 

ungdomsjobb. Sammanlagt kan 
styrkan vara cirka sex personer 
stark.

Men det är också hektiska dagar för 
parkenheten på Ale kommun som 
har hand om att röja och grusa 
de kommunala vägarna. Sam-
manlagt har de tolv snöröjarna på 
parkenheten kört för fullt sedan 
det började snöa i höstas. De allra 
flesta vägarna i kommunen är dä-
remot enskilda vägar där ansvaret 
för skottning och sandning tillfaller 
vägföreningar. Gå in på www.ale.
se för att se vem som ansvarar för 
snöröjning på din väg.

Det är bråda tider för 
kommunens snöröjare. 
Yttre hemtjänstens lista 
över pensionärer som 
vill ha skottat är lång.

SAGOSTUNDER 
Sagostunder på Surte 
bibliotek i vår . Vi startar 
våra populära Drak-ons-
dagar den 19 jan kl 14.30 
och sedan varannan 
onsdag (ojämna veckor) 
hela våren. 

Efter sagostunden finns 
fika för 10 kronor. 
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film

Läs mer på www.alekuriren.se

Kontakta fi lmproducent:
Adam Eriksson 0303-333 734

Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Mikael
Nilsson

Emil

Niklas
Johansson

Daniel
Svennemar

Peter Hyltén-

NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Proline
Sportpaket

Sportstolar
Sportchassi
Farthållare
Färddator

Originalstereo
SD-kortläsare

Audi A5 Sportback
nu med ett lysande 
erbjudande.

A5 Sportback TDI/170

359.900 kr

Motionsdans
����������������������

Barndans - Torsdagar
Startar 20 januari  2011 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 4-6 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan Britt 0303-33 86 21

Motionsdans
��������������

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 20 januari 2011
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

350:-/10 kvällar eller 40:-/kväll

Anmälan: Sten/Britt 0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 16 januari 2011
13 söndagar  – 40:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 17 januari 2011

12 måndagar – 40:-/kväll
Grunddanser fr kl 19

Även nybörjare - Anmälan
Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

2,3 miljoner – dyrt att avskeda 
kommundirektör Stig Fredriksson
ALE. Det blev som 
väntat dyrt att göra 
sig av med kommun-
direktör Stig Fredriks-
son.

22 månadslöner 
och en slutlig prislapp 
om cirka 2,3 miljoner 
kronor.

– Nu vet vi hur ett 
anställningsavtal inte 
ska skrivas, sa kom-
munstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M).

I mitten av december in-
formerade den nya politis-
ka ledningen i Ale kommun 
att kommundirektören Stig 
Fredriksson lämnar sitt upp-
drag omgående. Skälet upp-
gavs vara att när Ale kom-
muns verksamheter nu ska 
genomgå en förnyelse, för-
ändring och förbättring är 
det naturligt att också byta 
ledning för tjänstemannaor-

ganisationen.
Av förhandlingsskäl ville 

parterna inte kommente-
ra ärendet. I mellandagarna 
har en förhandling ägt rum 
i Stockholm. SKL (Sveri-
ges kommuner och lands-
ting) bistod Ale kommun. 
I fredags skrev såväl Mikael 
Berglund som Stig Fredriks-
son på ett avtal som nu för-
kunnar att de har gått skilda 
vägar.

Uppgörelsen kostar Ale 
kommun cirka 2,3 Mkr. 22 
månadslöner om 75 000 
kronor inklusive semester-
ersättning, 100 000 kronor 
för eventuella omställnings-
insatser om Fredriksson 
väljer att söka nytt arbete 
samt tre inbetalningar mot-
svarande ett halvt basbelopp 
vardera på den pensionsför-
säkring som tecknats för 
den tidigare kommundirek-
tören. På lönedelen 1 652 
000 kronor tillkommer so-

ciala avgifter med 519 000 
kronor. Summerat: 2 349 
200 kronor.

Är ni nöjda?
– Jag vill inte prata så. Det 

är självklart väldigt mycket 
pengar och vi har lärt oss en 
hel del på vägen, särskilt när 
det gäller hur den här typen 
av anställningsavtal bör skri-
vas. Det hade varit roligare 
att satsa ytterligare 2,3 Mkr i 
skolan, men den här föränd-
ringen var nödvändig och vi 
står eniga bakom den, säger 
Mikael Berglund och hän-
visar till sina partikollegor 
hos Folkpartiet, Centerpar-
tiet, Kristdemokraterna och 
Aledemokraterna.

Gunilla Hall, tidigare ut-
vecklingschef i Ale kommun, 
är nu utsedd till tillförord-
nad kommundirektör. Upp-
draget gäller till 31 augusti.

– Nu ska vi ta fram en 
kravspecifikation och funde-
ra lite kring hur tjänsten bör 

vara utformad. Jag hoppas få 
hjälp av sektorcheferna som 
jobbar närmast kommundi-
rektören och av andra för-
troendevalda både inom Al-
liansen och på andra sidan.

2,3 Mkr är allt annat än 
en ringa summa för avske-
dandet av en person, men 
22 månadslöner är i dessa 
sammanhang trots allt 
tämligen"normalt".
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Stig Fredriksson var kom-
mundirektör i Ale mellan 
2005 och 2010.

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?
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Ale gymnasium ligger i Nödinge.  Vi har en tydlig pedagogisk inrikt-
ning där entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm och dina 
mål är nyckeln. Vi erbjuder en studiemotiverad miljö, med moderna 
IT-integrerade lokaler och en egen bärbar dator som studie-verktyg.  
95% av våra  elever uppger att de trivs bra hos oss och 93% är nöjda 
med sin utbildning!

Välkommen på öppet hus!

Lördagen den 15 januari kl 10-14!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

– Inget som kan härledas 
till vädret. Vi drabbades 
dock av ett kabelfel på 
vår 20-kilovoltsledning 
som innebar att det blev 
strömlöst i Surte och Bohus 
natten mellan tisdag och 
onsdag. Avbrottet varade 
emellertid endast en knapp 
halvtimma då vi kunde 
reservmata via andra led-
ningar. Annars har vare sig 
kylan eller snön genererat 
några problem för oss. I 
några fall har vi fått hjälpa 
kunder som fått för hög 
belastning och som därför 
blivit tvungna att höja sina 
huvudsäkringar.

Skulle ytterligare snö-
fall kunna få några konse-
kvenser?

– Det finns naturligtvis 

inga garantier, men vi kan 
inte se att mer snö skulle ge 
större störningsrisk.

Kan ni förebygga elav-
brott?

– Det gör vi dagligen 
genom att hela tiden se 
till så att nätet är intakt. 
Vi röjer ledningsgator och 
kontrollerar så att ställ-
verksanläggningarna är i 
bra skick. 

Hur kan man göra för 
att spara el?

– Ett råd är att man 
stänger av så kallade stand 
by-produkter som exem-
pelvis datorn, tv:n och så 
vidare. Att använda timer 
till belysningen är kanske 
också något att tänka på.

Vad säger du till de 
kunder som upplever 

belastningsproblem?
– När kylan är som 

värst kanske man inte ska 
ha igång både tvätt- och 
diskmaskin samtidigt. Det 
gäller att tänka lite grann i 
de banorna.

Har ni fått några reak-
tioner på era planer att bli 
ett elhandelsbolag?

– Ja, det har vi verkligen 
fått. Det är många som har 
hört av sig och tycker att 
det är positivt. Nästa steg i 
processen blir att fatta ett 
definitivt beslut i styrelsen. 
Det kommer att ske den 
här veckan. Efter det kan 
jag lämna mer information 
i ärendet.

JONAS ANDERSSON

…Stefan Brandt, vd på Ale Elförening.

Har den stränga kylan under jul- och 
nyårshelgen inneburit några problem?

Hallå där...

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 

Vi hälsar vår nya hudterapeut
Emma Johansson
välkommen

www.klippstudion.se

När du bokar 1 timmes

ansiktsbehandling får du

färgning av bryn

och omformning

värde 200kr

på köpet

ERBJUDANDE
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SURTE. I tio år har Lena 
Sjöstrand drivit ett 
budbilsföretag.

Sedan i höstas kan 
hon också titulera sig 
caféägare.

– Det har gått bättre 
än vad jag hade vågat 
föreställa mig, säger 
Lena till lokaltidningen.

Den 1 augusti övertog Lena 
Sjöstrand centrumlokalen i 
Surte. En dryg månad senare 
var renoveringen klar och 
Bedas Café stod redo att in-
vigas.

– Jag hade blivit rast-
lös och kände att jag ville 
göra något annat än att köra 
budbil. Firman har jag vis-
serligen kvar med tre anställ-
da. Jag hade en del olika idéer 
som snurrade runt i huvudet 
och att det skulle bli just ca-
féverksamhet var ingen själv-
klarhet, säger Lena Sjöstrand 
och fortsätter:

– Ett annat skäl som spela-
de in var att min son bestämt 
sig för att hoppa av gymna-
siestudierna. Jag ville att han 
skulle ha något att sätta hän-
derna i och därför driver vi 
nu rörelsen tillsammans. Det 
känns jättebra och på caféet 
fungerar vi som kollegor, inte 
som mor och son.

Kunderna hittade snabbt 
till Bedas Café och numera 
finns det gott om stamgäster.

– Vi har fått en väldigt po-
sitiv respons. För mig är det 
en helt ny bransch och jag 
lär mig nya saker varje dag. 
Min önskan är att gäster-
na ska uppleva Bedas som 
ett mysigt ställe med en per-
sonlig prägel. Förhoppnings-
vis ska de också tycka om det 
som serveras, skrattar Lena.

Varje vardag serveras gröt-
frukost och lunch av olika 
slag, husmanskost, pajer och 
lasagne.

– Det är uppskattat och vi 
har många återkommande 

lunchgäster, berättar Lena.
Till våren kommer en 

glassbar att öppnas och dess-
utom ska uteserveringen be-
redas större plats.

– Jag tror på Surte som 
samhälle med den nya vägen 
och pendeltågsstationen som 
håller på att växa fram. Att få 
vara en del i den utveckling-
en känns stimulerande, avslu-
tar Lena Sjöstrand.

Smakstart för Bedas Café
– Budbilsförare körde in på nytt spår

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I höstas öppnade Lena Sjöstrand Bedas Café i Surte. En 
lyckoträff har det visat sig då tillströmningen av gäster 
varit god.

NOL. Antalet uttryck-
ningar för räddnings-
tjänsten i Ale fortsät-
ter att minska.

Under fjolåret inkom 
231 larm till statio-
nerna i Nol och Surte.

Det var 31 uttryck-
ningar färre än året 
innan.

Statistiken talar sitt tydliga språk. 
Antalet uttryckningar för rädd-
ningstjänsten i Ale minskar. Så 
sent som 2008 inkom 312 larm, 
i fjol hade siffran sjunkit till 231.

– Det är positivt och det är 
naturligtvis en trend som gärna 
får fortsätta, säger Joakim Her-
mansson, ställföreträdande rädd-
ningschef i Ale.

– Vad det beror på är svårt att 
säga. Faktum är att vi upplevde fler 
trafikolyckor under 2010 än tidi-
gare år. Det brukar vara ungefär 
50 per år, men under fjolåret rap-
porterades 65 trafikolyckor. Det 
syns också i listan över skadade, 
95 personer jämfört med 64 året 
innan, säger Hermansson.

– Kanske har det med vägut-
byggnaden att göra. Fördelen är 
att det går lite långsammare och 
konsekvenserna blir i regel inte så 
allvarliga.

Något som har minskat mar-
kant är brandtillbuden, såväl i 
byggnad som bil-, container- och 
skogsbränder.

– Bränder i byggnad var 28 mot 
36 året innan. Bränder, ej i bygg-
nad, var 40 mot 67. Så sent som för 
två år sedan var motsvarande siffra 
80, förklarar Hermansson.

Ett annat glädjeämne är siffran 
över antalet utlösta automatlarm. 
Under 2010 åkte räddningstjäns-

tens personal på 30 larm, vilket är 
mer än en halvering jämfört med 
2008.

– Fastighetsägarna och verk-
samhetsutövarna har verkligen 
jobbat med detta och tagit sitt 
ansvar. Att slippa en massa obe-
fogade larm sparar resurser som 
kan användas till annat.

Brand i Surte
Några större händelser finns inte 
att rapportera från 2010. Det 
skulle i så fall vara den brand som 
utbröt i en bil- och däckverkstad i 
Surte strax före jul.

– Den har vi i färskt minne. 
Det var tidigt på morgonen den 
15 december. Den påverkade en 
del andra samhällsfunktioner då 
vi blev tvungna att stänga av trafi-
ken på väg- och järnvägen. Fartyg 
med brandfarligt gods fick heller 
inte trafikera älven, berättar Her-
mansson.

Vad minns du annars från 
2010?

– Att vi invigde en ny brandsta-
tion i Surte i mars. Det är ett fan-
tastiskt roligt minne eftersom så 
många människor jobbat så hårt 

under en lång följd av år för att 
det skulle bli verklighet.

Hur är statusen på er for-
donspark?

– Precis i dagarna har vi fått 
en ny pick up-bil till stationen i 
Surte. Den tidigare bilen ska an-
vändas till inryckning vid larm. Vi 
har också beställt ett terrängfor-
don till Nol. Den sexhjulingen är 
inte tagen i drift ännu utan håller 
på att utrustas. Vidare så väntar vi 
en ny släck- och räddningsbil till 
Surte, som ska levereras i början av 
året. Den som används nu är från 
1986 och normal livslängd brukar 
vara 15 år, säger Hermansson.

– Det nya fordonet kommer 
också att vara utrustad med en 
skärsläckare, vilket vi inte har haft 
tillgång till tidigare.

Några andra nyheter att rap-
portera om inför 2011?

– Nej, förutom att vi fortsät-
ter att utreda möjligheterna till att 
bilda ett räddningsförbund. Det 
arbetet har satts igång och under 
året hoppas vi få fram ett under-
lag för beslut, avslutar Joakim 
Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Trenden håller i sig för räddningstjänsten i Ale

Antalet larm till räddningstjänsten i Ale fortsätter att 
minska. I fjol noterades totalt 231 larm i kommunen, vilket 
var 31 utryckningar färre än året innan. Däremot ökade an-
talet anmälda trafikolyckor.       Arkivbild: Christer Grändevik

– Antalet larm fortsätter att minska
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se
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Vecka 3 har vi STÄNGT för renoveringGäller t.o.m. 15/1.
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KURSSTART V.4

Yoga
Meditation
Afrodans
Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema.

Träning för kropp & själ!

GRATIS
Prova-på-
vecka! v.3

Enligt schema på 
hemsidan

2011  |   vecka 2  |   nummer 1  |   alekuriren 9

ALE. Intresset för spel 
på hästar satte nytt 
rekord år 2010.

För Aleborna blev det 
också ett framgångs-
rikt år.

Totalt vann man 
16 058 231 kronor på 
spel på hästar.

Spel på hästar lockar många 
i Ale. Den enskilt högsta 
vinsten till Ale var 462 313 
kronor. Det var till V65-
tävlingarna på Åby den 25 
februari som en kupong med 
alla sex rätt lämnades in på 
Ica Kvantum i Nödinge. 
Ägaren till kupongen hade 
spelat för 144 kronor och 
vann hela 462 313 kronor.

Den mest vinstrika kom-
munen i Sverige var Stock-
holm. Totalt vann invånarna 
i huvudstaden 989 439 894 
kronor under fjolåret. Tvåa 
på listan var Göteborg.

Även för AB Trav och 
Galopp (ATG) blev det ett 
rekordår. Omsättningen steg 
till rekordhöga 12,8 miljar-
der kronor, en ökning med 
116 miljoner eller 0,9 % pro-
cent.

– Efter ett mycket starkt 
2009 kändes det länge omöj-
ligt att fortsätta rekordsviten, 

men spurten har varit galant, 
säger ATG:s vd Remy 
Nilson.

– ATG är motorn i svensk 
hästnäring, en näring som 
genererar cirka 28 000 hel-
tidsjobb. Därför är det extra 

glädjande och viktigt att vi 
trots lågkonjunktur och ökad 
konkurrens från utländska 
spelbolag för sjunde året i 
rad lyckas göra ett rekordre-
sultat, säger Remy Nilson.

JONAS ANDERSSON

Aleborna vann drygt 16 
miljoner under fjolåret
– Intresset för spel på hästar satte nytt rekord

Intresset för spel på hästar satte nytt rekord i fjol. Återbä-
ringen för Aleborna var också relativt god. Totalt vann kom-
muninvånarna 16 058 231 kronor.
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Utgångspris 2 295 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 96 kvm, biyta 54 kvm
Tomt 2 373 kvm
Byggt 2009
Adress: Kattleberg 307
Visas sön 16/1 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-2076 till 72456
för beskrivning

Vi kan nu erbjuda en villa med
lantligt läge med närhet till
populära Älvängen. Bra materi-
alval och fina ytskikt ger villan
ett stilrent och modernt
utseende. Härlig braskamin i
vardagsrummet. Bra, öppet
läge med fin utsikt och nära till
skog och natur. Oinredd ovan-
våning om 54 kvm. Gäststuga.
Tel: 0303-74 62 50.

B Älvängen

Utgångspris 2 700 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 145 kvm, biyta 10 kvm
Tomt 1 144 kvm
Byggt 2004
Adress: Brandsbovägen 13
Visas sön 16/1 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2718 till 72456
för beskrivning

En spännande fräsch slutt-
ningsvilla med högt läge och fin
utsikt i omtyckta Nol. Två
stycken stora balkonger,
smakfullt inrett och öppen
planlösning. Nära kommunika-
tioner. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2718.

BNol

Utgångspris 1 295 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 94 kvm
Tomt 104 kvm
Byggt 1977
Adress: Sjövallavägen 38
Visas sön 16/1 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2702 till 72456
för beskrivning

I populära Alafors kan vi nu
erbjuda ett trivsamt radhus i
barnvänligt område. Här bor du
nära naturen med badsjö och
minigolfbana inom promena-
davstånd. Här finns även den
populära Alebacken med härlig
utförsåkning och elljusspår som
är spårat vintertid. Nybyggt
garage i separat länga. Ca 3 mil
från Gbg. Tel: 0303-74 62 50.

B Alafors

Utgångspris 2 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 148 kvm, biyta 6 kvm
Tomt 2 700 kvm
Byggt 1910, ombyggt 2002
Adress: Paradisvägen 105
Visas sön 16/1 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2063 till 72456
för beskrivning

Mycket fräsch och fin nyreno-
verad 1 1/2 plansvilla med
garage. Stort fint nytt kök och
nytt fräscht badrum med
bubbelbadkar. Härligt uterum
med fin utsikt. Det finns även en
fastighet till på tomten på ca. 42
kvm + sovloft, delbar tomt. Ett
tillfälle. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2063.

B Älvängen
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	�����
���

REA
Startar 
Torsdag 13 
januari
�����������
������ �����

Torsdag �����
Fredag �����
Lördag �����
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POLIS
RONDEN

Måndag 3 januari

Rutor krossade
Glaskross rapporteras från 
Nödinge församlingshem. Två 
rutor krossas.

Okända gärningsmän tar 
sig in i en fabrikslokal på 
Carlmarks industriområde i 
Älvängen. De letar förmodligen 
efter koppar och orsakar då ett 
strömavbrott.

Tisdag 4 januari

Bensinstöld
Smitning från bensinnota sker 
på Statoil i Älvängen. En röd 
Mazda med registreringsnum-
mer BDN 310 fångas av över-
vakningskameran.

Inbrott på Himlaskolan i 
Alafors. Det är ännu okänt om 
något har tillgripits.

Tavelstöld sker på Fridhem 
i Surte.

Onsdag 5 januari

Tillgrepp av snöskyff-
lar
Tre unga män tillgriper snö-
skyfflar från fastighetsägare på 
Skjutsvägen i Nödinge. En av de 
misstänkta förhörs av polisen. 
Senare upptäcks ett upplag 
på ett 20-tal snöskyfflar på 
Klockarevägen i Nödinge. Gär-
ningsmännen är förmodligen 
desamma.

Fredag 7 januari

Containerinbrott
Inbrott i en container tillhö-
rande en verkstad i Surte. Däck 
och fälgar tillgrips.

Anmälan om grov kvinno-
fridskränkning upprättas i Nol. 
Liknande händelser har inträf-
fat vid två tidigare tillfällen.

Lördag 8 januari

Gripna på bar gärning
Två tjuvar grips på bar gärning 
i Nol när de gör inbrott i en 
fabrikslokal för att där tillgripa 
aluminiumrör.

Måndag 10 januari

Skadegörelse
Inbrott i Alebackens garage i 
Alafors. Inget anmält stulet, 
men däremot rapporteras en 
del skadegörelse i lokalen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 3/1 – 10/1: 35. Av dessa 
är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , Nödinge -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

Danijela Todorovic, Peter Collén, M
onica Carlsson , Marie Aronsson

PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 500 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolallén 1b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04 .

ALE NOL 2 rok, 52 kvm

S
M
S
:A

2
3
8
4
4

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 450 000 kr/bud. TOMT 1 744 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Granåsvägen 37. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03 .

ALE NÖDINGE 4 rok, 105 + 50 kvm

S
M
S
:A

1
8
6
8
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c. ALEBUTIKEN
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm

S
M
S
:A

2
4
3
0
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 2 237 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Alvägen 3. ALEBUTIKEN
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE NOL 5 rok, 175 + 55 kvm

S
M
S
:A

2
3
9
2
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 959 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Vattenvägen 6. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03 .

ALE SKEPPLANDA 7 rok, 168+107 kvm

S
M
S
:A

1
8
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0
4
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L
7
1
1
2
2

PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 817 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 27. ALEBUTIKEN
Erik Boström 0303-74 90 06 .

ALE NOL 5 rok, 121 kvm

S
M
S
:A

1
1
8
0
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 882 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Vikaredsvägen 2. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03 .

ALE ÄLVÄNGEN 4-6 rok, 142 kvm

S
M
S
:A

1
8
8
8
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm

S
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S
:A

2
1
2
0
8

T
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L
7
1
1
2
2

PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 1 101 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Ranneberg 205. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE KOLLANDA 4 rok, 112 kvm

S
M
S
:A

1
8
8
8
7

T
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L
7
1
1
2
2

PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 2 401 kr/månad.
VISAS Sö 16/1 12.00-12.30. Egnahemsvägen 15b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 51,5 kvm

S
M
S
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2
8
7

T
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L
7
1
1
2
2

BOSTADSRÄTTER  ALE

VILLOR ALE

NÖDINGE. Vintern ställer 
till problem för många 
fastighetsägare.

Fastighetsskötarna 
på Alebyggen har skot-
tat snö och sandat om 
vartannat de senaste två 
månaderna.

– Jag vill ändå påstå att 
inledningen på 2010 var 
värre, säger Alebyggens 
vd, Lars-Ove Hellman.

Efter snö kommer solsken sägs 
det, men däremellan tvingas vi 
uppleva en hel del halka. När 
snön smälter och kylan slår till 
blir det glashalt på sina ställen.

– Förut har det varit plogning 
och skottning, nu är det sandning 
som gäller för våra fastighetsskö-
tare, förklarar Lars-Ove Hellman.

– Ibland kan man tro att det är 

sandat, men så har det bildats en 
hinna av is igen under natten. Vi 
har försökt lösa problemet med 
att använda lite grövre flis, så att 
det sticker upp över ytskiktet. 
Nackdelen är för de människor 
som använder rollator, det blir 
lite bökigare att ta sig fram.

Har helgens väder medfört 
några andra problem?

– Ja, vi har exempelvis dag-
vattenbrunnar som har frusit och 
där bildas då sjöar av vatten, säger 
Hellman.

Får snö- och halkbekämp-
ningen konsekvenser för 
andra verksamhetsområden?

– Vi försöker upprätthålla vår 
hyresgästservicenivå, men det 
är klart att det i vissa fall kan ta 

något längre tid mellan felanmä-
lan och åtgärd. Vi tvingas priori-
tera anmälningarna på ett annat 
sätt, exempelvis om en vattenled-
ning skulle frysa.

– Slutligen skulle jag vilja vädja 
till hyresgästerna att använda 
sig av de huvudslingor som är 
grusade och inte ta genvägar i 
anspråk som inte är åtgärdade. 
Det handlar om ett egetansvar, 
avslutar Lars-Ove Hellman.

JONAS ANDERSSON

Snön och halkan ställer till bekymmer
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NÖDINGE. Mekonomen 
växer så det knakar.

Strax före jul öpp-
nades en ny butik i 
Nödinge.

– En stor del i fram-
gången ligger i att vi 
tillhandahåller reserv-
delar till alla bilmär-
ken, säger butikschef 
Anders Fägersten.

Mekonomen har cirka 230 
butiker runtom i Norden, 
varav drygt hälften åter-
finns i Sverige. Bildels- och 
verkstadskedjan fortsätter 
att expandera och senaste 
tillskottet är den så kall-
lade mediumanläggningen i 
Nödinge.

– Det innebär att vi har 
butik och verkstad i samma 
enhet. Det finns många för-
delar med ett sådant koncept 
och vi kan konstatera att vi 
drar folk till varandras res-
pektive verksamheter, säger 

Anders Fägersten.
Everts Bilverkstad utgör 

den ena delen av den helt 
nybyggda industrilokalen på 
Rödjans Väg. Butiken, som 
invigdes den 16 december, 
mäter 460 kvadratmeter. I 
sortimentet hittar kunderna 
alla bilrelaterade produkter 
man kan tänka sig.

– Ja, här finns verkligen 
allt. Förutom märkesdelar 
tillhandahåller vi verktyg, 
bilvårdsprodukter, tak-
boxar- och räcken, däck och 
så vidare, förklarar Anders 
Fägersten som tycker att 
tillströmningen av kunder 
motsvarat alla förväntningar 
så här långt.

– Det är en ovanlig tid 
på året för att öppna en bil-
delsbutik, eftersom vi tillhör 
en bransch där det i regel 
är ganska lugnt runt jul och 
nyår. Vi har emellertid haft 
fullt upp sedan invigningen, 
mycket beroende på vädret. 

Kylan skapar försäljning, 
inget tal om annat. Vi säljer 
batterier, kupéfläktar, glykol, 
spolarvätska och så vidare, 
säger Anders Fägersten.

Utöver verkstad och butik 

har Mekonomen en budbil 
som cirkulerar i Ale. Fyra 
gånger om dagen levereras 
delar till olika verkstäder i 
kommunen.

– Ingen kund ska behöva 

vänta mer än 24 timmar på 
att få sin del levererad. Oftast 
går det betydligt fortare. Vi 
samarbetar med våra butiker 
i Göteborg och skulle det 
inte finnas där så har vi ett 

stort centrallager i Sträng-
näs, avslutar Anders Fäger-
sten.

Mekonomen fortsätter att växa
– Ny butik i Nödinge

BILIST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anders Fägersten är butikschef för Mekonomen i Nödinge, som slog upp portarna veckan före jul.

ALAFORS. Den andra 
extremvintern på raken 
ställer till en hel del 
problem.

Att hålla vägar fria 
från snö och halka 
kräver stora resurser.

– Det frestar på, 
såväl arbetsmässigt 
som ekonomiskt, säger 
Torbjörn Andersson, 
gatuchef i Ale kommun.

Vi upplever den andra ex-
tremvintern på raken och för 
många kommuner i landet 
innebär det rejält ökade kost-
nader, Ale är inget undantag.

– 2010 backade vi en miljon 
kronor, som kan härledas till 
den vinter vi upplevde då. Det 
här året har börjat på unge-
fär samma sätt och givetvis 
märker vi av en hård belast-
ning personellt, maskinellt 
och självklart även ekono-
miskt, säger parkchef Anders 
Alfredsson och fortsätter:

– En del undrar om vi 
inte lärde oss något av fjol-
årets vinter. Problemet är att 
vi inte kan budgetera för ex-
trema vintrar. Skulle vi rusta 
oss för det, så skulle vi dra på 
oss en massa fasta kostnader i 

form av maskiner och dylikt. 
Det tror jag inte skattebeta-
larna tycker att det är värt. Nu 
gör vi det bästa möjliga med 
de resurser vi har.

Får många samtal
Kommunen får ta emot 
många samtal från invånare 
som har synpunkter på hur 
skottning och halkbekämp-
ning sköts. Problemet är att 
kommunen delar ansvaret 
med en rad andra väghållare.

– På vår hemsida finns 
kartor som anger vem som 
ansvarar för de olika gatorna 
i Ale. Trafikverket ansvarar 
inte bara för E45 utan även 
en del andra vägar. Vi ansva-
rar för kommunala gator samt 
gång- och cykelvägar. Därut-
över finns det vägföreningar 
och privata fastighetsägare 
som har sin del. Ta bara Ale 
Torg som ett exempel. Där är 
det Balder som sköter snöröj-
ningen utan inblandning från 
kommunen. Det är inte lätt 
för gemene man att veta hur 
förhållandena ligger till, men 
vi jobbar hela tiden med att 
hitta nya sätt för att bli ännu 
tydligare i informationen till 
allmänheten, säger Torbjörn 
Andersson.

Hur ser prioriteringen 
ut för de vägar som kom-
munen ansvarar för?

– Vi har ett speciellt back-
program, som har högsta prio-
ritet. Sedan har vi våra gång- 
och cykelvägar, så att folk ska 
kunna ta sig till förskolor och 
skolor. Hållplatser, huvudga-
tor och andra större stråk 
rangordnas därefter, säger 
Anders Alfredsson.

– Det är mycket plane-
ring som ligger bakom plog-
ning och andra åtgärder. Ale 
kommun köper in sig på en 
vädertjänst och där kan den 
person som har saltjouren 
följa eventuellt väderomslag 
timme för timme.

Vad får ni för reaktioner 
från Aleborna?

– Jag tycker att allmän-
heten visar en god förståel-
se och de inser att vi gör det 
bästa möjliga av situationen. 
Jag upplever att vi får mer kla-
gomål under en ordinär blas-
kvinter. Det mest känsliga är 
de snösträngar som bildas 
på fastighetsägarnas garage-
infarter. Det är emellertid 
omöjligt för snöröjarna att ta 
hand om all snö.

Hinner parkavdelning-
ens personal med något 

annat än snöröjning och 
halkbekämpning i dessa 
tider?

– Nej, under november 
och december har persona-
len ägnat sig nästan uteslu-
tande åt denna typ av syssel-
sättning. Det som har hunnits 
med därutöver är i viss städ-
ning, tömning av papperskor-
gar och hundlatriner, förkla-
rar Alfredsson.

– Vi försöker också fylla 
våra sandlådor när tillfäl-
le ges.

I Göteborg kan allmän-
heten hämta flis, finns det 
någon sådan service i Ale?

– Ja, vi tillhandahåller salt-

blandad flis för personligt 
bruk. Det finns att hämta på 
gamla pendelparkeringen i 
Nödinge.

Förra året fanns det risk 
för takras på sina håll, hur 
är situationen just nu?

– Fastighet har bra koll 
på läget. En del tak är redan 
skottade. I fjol vet jag också 
att man såg över taksäkerhe-
ten varför inga obehagliga 
överraskningar ska behöva 
dyka upp, säger Torbjörn An-
dersson.

Har ni något vädermäs-
sigt önskescenario?

– Med all respekt för alla 
barn som älskar att åka pulka 

och skidor, så hoppas åtmins-
tone jag att snön snart töar 
bort. Det börjar bli trångt 
på sina ställen där snöröjarna 
varit i farten och snart finns 
ingen plats kvar att lägga 
snön. Skulle vi tvingas köra 
bort snö medför det ytterli-
gare kostnader, säger Anders 
Alfredsson.

– Jag delar den uppfatt-
ningen. Fem plusgrader och 
blåst under ett antal dagar 
hade inte varit helt fel, avslu-
tar Torbjörn Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ytterligare en extremvinter som frestar på
– Kommunen gör allt för att hålla vägarna snöfria

Snöröjningen kostar mycket pengar för kommunen, men det sliter också på personalen och 
den maskinella utrustning som används. I fjol gick den tekniska förvaltningen en miljon 
kronor back på grund av den extrema vintern.                                    Arkivbild: Allan Karlsson
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Christina 
Olson

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Sanna 
Markström

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Birgitta 
Gunnarsson

Vad ger dig bästa pris vid
en försäljning?

En mäklare med mångårig erfarenhet och stor 
kännedom om området?

Ett väletablerat mäklarföretag med juridisk kunskap 
som kan hjälpa dig med energideklarationen, skatte-
beräkning, städning, lösöresauktioner m.m.?

Vi är svaret på alla dessa frågor! 

Vi kan helt enkelt mycket om mycket och med stor
erfarenhet och personlig service ser vi till att du blir 
helt nöjd. Svårare än så är det inte!

Därför är vi ett av de ledande
mäklarföretagen i Ale/Kungälv!

Deklarationer

Flyttbil

Lösöresauktioner

Samboavtal

Energideklaration

Städning

Arrrendeavtal

Bodelningar

Testamenten

Några av våra tjänster

Rycker ut när nöden kräver
Arbete bakom skrivbordet, men också med ute på larm.

Som ställföreträdande räddningschef i Ale är det så som vardagen ser ut.
Joakim Hermanssons jobb består i att förhindra olyckstillbud, men också 

vara en hjälpande hand när olyckan väl är framme.

Vad fick dig att vilja bli 
brandman?
– Jag drömde om det redan 
som liten, jag tyckte det ver-
kade häftigt. Det visade sig 
emellertid att jag såg för 
dåligt, det var andra krav på 
den tiden. Jag blev byggnads-
ingenjör, men sedan sadlade 
jag om och sökte in på bran-
dingenjörslinjen. 
De viktigaste egenska-
perna för att bli en bra 
brandman?
– Medkänsla. Mental stabilitet, 
att man är trygg som person, 
är viktigt och en viss kroppslig 
styrka är också ett måste.
Vad är det roligaste med 
att arbeta inom rädd-
ningstjänsten?
– Att man kan påverka att 
otrevliga saker inte inträffar 
och skulle olyckan ändå vara 
framme så kan man bidra till 
en bättre utgång. Det är skönt 
att kunna hjälpa människor 
som råkar illa ut. För egen del 

trivs jag också ypperligt med 
kombinationen av chefsjobb 
och att kunna vara med ute på 
larm.
Någon solskenshisto-
ria som du upplevt inom 
räddningstjänsten?
– Inte någon enstaka händelse 
som jag kan komma ihåg. Rent 
allmänt är det de gånger som 
man fått chansen att hjälpa 
människor som hamnat i ett 
besvärligt läge. Det är också 
roligt de tillfällen när vi får se 
hur människor ställer upp för 
varandra, grannen som gör 
en insats i samband med ett 
brandtillbud och så vidare. 
Den värsta olycka som du 
hittills tvingats uppleva?
– Det är framförallt några hän-
delser som jag kommer att 
tänka på. Jag hade jobbat ett 
år när det inträffade en större 
brand på Brukstorget i Nol och 
ett helt hyreshus brann ner till 
grunden. En person omkom. 
För några år sedan blev en 

man överkörd vid Walls Kiosk 
mellan Alafors och Älvängen. 
Det var en tråkig och onödig 
händelse. En annan sorg-
lig händelse var för tre och ett 
halvt år sedan när en våra med-
arbetare ramlade så illa att han 
avled.
Om du inte blivit brand-
man vad hade du sysslat 
med då?
– Jag hade tyckt det varit roligt 
att driva ett café. I yngre år 
funderade jag också på att bli 
pastor.
Önskar du dig något sär-
skilt av 2011?
– Ja, att jag ska bli gift. Jag har 
precis förlovat mig.
Vad är det bästa med vin-
tern?
– Det är skidåkningen, som det 
tyvärr blir för lite av. Jag skäms 
över att jag ännu inte åkt i Ale-
backen, det måste jag göra 
innan säsongen är över.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Joakim Hermansson.
Ålder: 39.
Bor: I centrala Kungälv.
Yrke: Ställföreträdande 
räddningschef i Ale.
Intressen: Leder verksamhet 
för tonåringar inom Missions-
kyrkan i Kungälv, segling och 
utförsåkning. 


