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


