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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

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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0303-33 37 39
0704-38 52 58
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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


