
"Förnyelse, förändring, förbättring" – så löd Moderaternas 
valpropaganda. Nyförvärvet, tidigare bankchefen Peter Kor-
nesjö, fick flest personröster i valet. Moderaterna med stöd 
av öriga allianspartier och 
Aledemokraterna knep 24 av 
de 49 mandaten. Sverigede-
mokraterna tog tre. Social-
demokraterna tappade tre 
mandat och fick bara 17.

alekuriren  |   nummer 2  |   vecka 3  |   201114

m.lifeclub.se

Vi är glada att få hälsa Abs Showkidz välkomna till Life. 

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och dansklass för 

alla barn som gillar show! Terminstart 6 februari 2011.

Boka ditt barn redan i dag:

Begränsat antal platser.

Life medlem: 1190 kr/termin

Icke medlem:1490 kr/termin

För alla barn:

Abs. Showkidz kommer att finnas på följande anläggningar:     

 Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

terminstart  söndagen6  f e b r u a r i2 0 1 1

Ale-Surte vädjar till generösa medlemmar
BOHUS. Engagemanget 
och intresset hos Ale-
Surte BK:s medlemmar 
är stort.

Krismötet i lördags 
eftermiddag var välbe-
sökt.

Nu funderar de på 
styrelsens vädjan om 
800 000 kronor.

Ale-Surte Bandyklubb behö-
ver medlemmarnas och sup-
portrarnas hjälp för att göra 

upp med sitt förflutna. Gamla 
– och förvisso en del nya skul-
der – behöver avlägsnas för 
att styrelsen ska kunna jobba 
framåt. För detta krävs ett 
kapitaltillskott om 800 000 
kronor. Lösningen kallar sty-
relsen för "supporterlån".

– Vi skulle behöva att ett 
antal medlemmar lånar ut 50 
000 kronor eller mer till en 
ränta om 5% under minst fem 
år. Ett antal generösa med-
lemmar har redan aviserat att 

de ställer upp med betydligt 
större belopp om fler visar in-
tresse. De vill inte själva gå 
in i den här aktionen, säger 
styrelseledamoten Lars-Ove 
Hellman.

Efter mötet där support-
rarna fick möjlighet att få alla 
frågor besvarade andades sty-
relsen en viss optimism.

– Jag har aldrig tidigare 
upplevt en liknande hängi-
venhet som i Ale-Surte. Med-
lemmarna är väldigt måna 

om klubben och har defini-
tivt förstått allvaret. Självklart 
finns det en viss tveksamhet 
att låna ut pengar och kon-
stigt vore väl annat, säger 
Lars-Ove Hellman.

I de 800 000 kronor som 
klubben skulle behöva låna 
ingår att gamla skulder om 
450 000 kronor, årets spelar- 
och ledarlöner samt bolagets 
skulder om 140 000 kronor 
till leverantörer (utom Ale 
kommun) kan betalas.

– Vi har också för avsikt 
att bolaget ska kunna betala 
hyran för det fjärde kvarta-
let till Ale kommun, berättar 
Hellman.

Parallellt med supporterlå-
net fortsätter jakten på spon-
sorpengar. En dialog pågår 
också med Ale kommun 
kring klubbens roll i Alemäs-
san som bör kunna betyda en 
del intäkter.

På frågan hur Ale-Surte 
BK ställer sig kring ett even-

tuellt avancemang till elitse-
rien är svaret fåordigt.

– Vi har inte diskuterat det 
än, men vi vet att vår nuva-
rande organisation och eko-
nomi inte klarar av det. Det 
krävs nog ytterligare 1,5 till 2 
miljoner kronor för att finan-
seria en säsong i högsta divi-
sionen, men där är vi inte än.

Maktskiften – största händelserna 2010
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Älvängen

Glädje i S-lägret.

Framgång för S
i Lilla Edet
LILLA EDET. Socialde-
mokraterna i Lilla Edet 
svarade för ett mycket 
starkt val och ökade med 
ett mandat.

Valets stora förlorare var Centerpar-
tiet som backade drygt sju procenten-
heter och förlorade två mandat i kom-
munfullmäktige.
– Mycket bittert, konstaterade Bjarne 
Färjhage besviket.       Läs sid 27

"Nu tar vi över"

Fredrik Johansson, Peter Kornesjö och Mikael Berglund firade Moderaternas valframgång och skålade i champagne på Rosa Huset i Älvängen där partiet höll 
sin valvaka. Moderaterna var det parti som svarade för den största ökningen i Ale, 7,7 procentenheter vilket genererar ytterligare fyra mandat i fullmäktige. 
För att få borgerlig majoritetsställning krävs det dock stöd av Aledemokraterna. Men inte ens det räcker ty Sverigedemokraterna kommer att inta vågmäs-
tarrollen med sina tre mandat.                   Läs sid 6
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Skoinlägg! 
Specialist på handgjorda inlägg.

Ett ENKELT valDIDRIKSONS PARKAS JR
Nancy: röd, vit, svart. 
Warner: röd, svart. 
Strl 130-170.

– Moderaterna firade som segrare men nu väntar förhandlingar– Moderaterna firade som segrare men nu väntar förhandlingar
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10,9%

37,4%

3,8%

15,8%

2,8%

5,6%

15,7%

7,6%

ÖVR

0,3%

LILLA EDET. Tvärtemot 
rikstrenden gick Soci-
aldemokraterna framåt 
i Lilla Edets kommun 
och erövrade ett nytt 
mandat i kommunfull-
mäktige.

Det innebär majori-
tetsskifte, men det är 
ännu oklart hur kon-
stellationen kommer 
att se ut.

Valets stora förlorare 

fram till. Jag hoppas att de 
är intresserade av att samar-
beta med oss, säger Ingemar 
Ottosson.

Från Folkpartiets sida 
låter man hälsa att inga 
dörrar är stängda.

– Vi har fått ett knepigt 
parlamentariskt läge i Lilla 
Edet. Det känns väldigt trå-
kigt att Sverigedemokraterna 
går framåt. De står för värde-
ringar som inte överensstäm-
mer med ett modernt demo-

tidningen ringde upp honom 
på söndagsnatten.

Vad är förklaringen till 
ert jätteras?

– Känslan ligger i att vi har 
pratat mycket om Lödöse 
och det gör kanske att övriga 
delar känt sig förbigångna. 
Det är dock inte hela förkla-
ringen utan vi får naturligtvis 
analysera resultatet grundligt 
och se vad vi kommer fram 
till.

Majoritetsskifte väntar 
i Lilla Edets kommun
– Sossarna gick framåt och Centern rasade

Det pekar uppåt för Socialdemokraterna i Lilla Edets kommun, som var valets vinnare med 
ett nytt mandat i kommunfullmäktige. Samtidigt backade Centerpartiet två mandat. Ingemar 
Ottosson gläds åt det majoritetsskifte som väntar i kommunen.
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Moderata Samlingspartiet

Centerpartiet

Folkpartiet Liberalerna

Kristdemokraterna

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
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MANDATFÖRDELNING LILLA EDETS KOMMUNFULLMÄKTIGE

SÅ FÖRDELADES RÖSTERNA I KOMMUNALVALET

Nr 7 |  vecka 8 | År 14 |  2010

LILLA EDET. Invignings-
yran varade i en hel 
vecka.

Nu har verksamhe-
ten i nya Folkets Hus 
kommit igång på allvar.

– Vi har fått ett nytt 
kulturhus som ger oss 
oanade möjligheter, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Aktiviteterna avlöste varan-
dra under den vecka som in-
vigningen av Folkets Hus 
firades. Sång och musik, 
konstutställning, 3D-bio är 
ingredienser som kryddat 
premiärdagarna. Glädjen och 
stoltheten över de nyrenove-
rade lokalerna går inte att ta 
miste på.

– Det är jätteskoj att höra 

alla positiva kommentarer 
från besökarna, säger Fol-
kets Hus-chefen Tommy 
Hallenberg.

Det enda som kom att 
grumla glädjeyran var namn-
diskussionen som plötsligt 

flöt upp till ytan. Kulturhu-
set Eden eller Folkets Hus är 
frågan?

– Namnfrågan får inte 
överskugga det positiva vi 
känner inför den föränd-
ring som skett. Vi är i prin-

Lyckad invigningsvecka för Folkets Hus
– Nu fortsätter utvecklingen av centrum

Folkets Hus är nu invigt och verksamheten snurrar på till 
Lilla Edet-bornas stora förtjusning.

Lunchgästerna har återvänt till Folkets Hus där det serveras husmanskost till lunch varje 
vardag.  

Positivt bokslut för Lilla Edets kommun
– Fjolåret gav ett överskott på 4,3 miljoner

cip överens i frågan, säger 
Färjhage.

Om Alekuriren tolkar 
kommunalrådet rätt så 
kommer fastigheten snart att 
kompletteras med namnangi-
velsen Kulturhuset Eden.

Bjarne Färjhage ser nya, 
fräscha Folkets Hus som ett 
led i en trestegsraket för cen-

kli D fö

ALVHEM. Inte ens 
ösregn i två akter hin-
drade premiären av 
Guldtunnan från en 
succé.

Kulturföreningen Tea-
tervinden har skapat 
ett nytt mästerverk 
– och en ny genre.

Guldtunnan är allt på 
en och samma gång, 
lustspel, musikal och 
bygdespel.

Utomhusspel innebär alltid 
en risk. Det visste Teatervin-
den innan och de fick redan 
under lördagens premiär en 
bekräftelse på vad det kan 
innebära. Likt ett straff från 
vädergudarna vräkte regnet 
ner i båda akterna.

– Det var uppehåll i tjugo 
minuter och då var det paus, 

niskor, från pigan Lovisa till 
kung Gustav III. I huvudrol-
len ser vi Johanna Hector 
agera som Anna-Margareta 
Ahlströmer som har ärvt 
miljoner och vid 16-års ålder 
anses gammal nog för att gå 
till altaret. Friarna står på 
rad, både seriösa och mindre 
seriösa. Själv är hon mest 
intresserad av att spela teater 
och att lära godsfolket att 
läsa. Från att inledningsvis 
ha känts lite stel och fyrkan-
tig växer ”Guldtunnan” till 
en human, osjälvisk och kär-
leksfull ung dam. 

Minst lika engagerande 
är pigan Lovisas kärleks-
öde. Hon spelas av Lindha 
Thörnqvist och rollpresta-
tionen får publiken att känna 
stor empati. Hennes otäcka 
upplevelse i skogsbrynet 

Petterssons goa minspel 
som brännvinsbrännaren 
Enar tar plats på scen..

Gästskådespelare
Gunilla Poppe är gästskå-
despelare av rang. I rollen 
som husfru Karin är hon 
magnifik. Det känns att 
hennes erfarenhet och stora 
lass professionellt kunnande 
har givit hela föreställningen 
en stabilitet. Med Poppe på 
scen kantrar aldrig skeppet 
och det är heller aldrig nära. 
Trots två och en halv timmas 
underhållning har de publi-
kens uppmärksamhet i ett 
järngrepp. För Teatervin-
dens trogna publik är det en 
ny teaterform som levereras 
– en vacker sådan. Musiken, 
sångerna, texterna och klä-
derna ger Guldtunnan en 

tekul. Publikens respons har 
varit fantastisk och det är då 
man förstår varför man orkar 
hålla på, sa Kent Carlsson till 
lokaltidningen.

Tidsenliga kläder
Christel Olsson-Lind-
strand, manusförfattare till-
sammans med Kent, och en 
av sömmerskorna.

– Vi har sytt in i det sista. 
Att skapa alla dessa tidsenliga 
kläder har varit en utmaning, 
men en kul sådan. Det bidrar 
starkt till att höja föreställ-
ningen och alla som har varit 
engagerade ska ha en eloge.

Guldtunnan ges i ytterli-

Guldtunnan – ett nytt mästerverk!Guldtunnan – ett nytt mästerverk!

Husfru Karin (Gunilla Poppe) 
i samspråk med prosten 
(Patrik Lekman).

Ett stäm-
ningsfullt ut-
omhusspel 
som livas upp 
av Rö-Oskars 
magnifika till-
lika bibliska 
kunskaper.

Gustav III på besök.

Beundransvärda huvudrolls-Beundransvärda huvudrolls-
innehavare. Pigan Lovisa innehavare. Pigan Lovisa 
spelad av Lindha Törnqvist spelad av Lindha Törnqvist 
och Anna-Margareta Ahl-och Anna-Margareta Ahl-
strömer av Johanna Hector.strömer av Johanna Hector.

Mattias Bak som 
Rö-Oskar är en av 
föreställningens 
många gobitar. 

Christel Olsson-
Lindstrand är 
inte bara manus-
författare, hon 
springer också 
med skvaller som 
fru Alma.

Brännvinsbrän-Brännvinsbrän-
naren Enar av naren Enar av 
Kjell Pettersson Kjell Pettersson 
är självklar i ett är självklar i ett 
spel från 1780-spel från 1780-
talet.talet.

Alicia Salafranca Alicia Salafranca 
som Zigenerskan. som Zigenerskan. 

Ni hittar också ett inslag om 
Guldtunnan på Alekurirens 
webb-tv och ännu fler bilder.
www.alekuriren.se
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Nr 13  |  vecka 14  |  2010  |  År 15  |  100% täckning  |

Färdigjublat! Surte IS IBK
lägger ner elitsatsningen i
innebandy.

Dråpslaget!
SURTE. Energin har tagit
slut. Surte IS IBK orkar 
inte fortsätta sin elit-
satsning i daminnebandy

I onsdags lämnade styrelsen ett tun
besked till tjejerna i Surte IS IBK:s div
sion ett lag. Det blir ingen fortsättni
nästa säsong. Klubben har begärt a
laget flyttas ned till division två. Os
kerheten kring spelarnas framtid
klubben och en svag organisatio
runt laget ligger bakom beslutet.

Läs sid 1

Surtes brandbrandstation invigd

Alebacken officiellt invigdAlebacken officiellt invigd
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Plusresultat för Ale kommun 2009
– Ett dramatiskt år slutade till sist positivt
ALE. Finanskris och lågkon-
junktur skapade oro.

Skatteprognoserna pekade 
på stora negativa föränd-
ringar.

När Ale kommun presen-
terar sitt bokslut för 2009 
redovisas ändå ett plusre-
sultat på dryga 25 miljoner 
kronor.

– Situationen såg dyster ut första 
halvåret, men med aktivt arbete 
och fokus på möjligheter har re-
sultatet väsentligt förbättrats, säger 
kommunstyrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S). Nämndernas kraftful-
la omställningsarbete har givit resul-
tat och samtliga nämnder, med un-
dantag för Utbildning- och kultur, 
ligger på ett resultat nära budget. 
Detta ger en mycket god grund att 
stå på i vårt tvååriga budgetsystem. 
Ale har en stark och välskött eko-
nomi.

Ett annat skäl till det stora över-
skottet är också skattehöjningen 
som skedde inför 2009 med 30 öre. 
Det gav en förstärkning på drygt 14 
Mkr.

– Det ekonomiska läget var osä-
kert och vår ambition att ha en be-
redskap för att motverka en ökad ar-
betslöshet gjorde att vi valde att höja 
skatten. Det var rätt beslut, säger 
Jarl Karlsson.

Bättre prognoser
Skatteprognoserna förbättrades 
successivt under andra halvan av 
2009, men stannade på hela 22 mil-
joner lägre än när budgeten antogs

– Vi har valt att amortera av på 
låneskulden och den är nu extremt 
låg jämfört med kommuner i samma 
storlek. Vi har gått från över 200 till 
62 Mkr. Det beror dels på ett gynn-
samt ekonomiskt läge dels på att en 
del större investeringar har skjutits 
fram, säger ekonomichef Helene 
Ramert.

Uteblivna investeringar
Investeringarna under 2009 stanna-
de vid 54 Mkr, vilket var hälften av 
vad som budgeterats. Ale kommun 
kommer dock att behöva ha ett låne-
utrymme de kommande åren.

– Flera planerade insatser är 
kopplade till väg- och järnvägsut-
byggnaden. De står för dörren nu, 
säger Ramert.

Andra tunga investeringar 
kommer att ske i skolor och för-
skolor.

– Totalt talar vi om 300 Mkr de 
närmaste åren. En ny grundskola i 
Nödinge och minst en förskola till i 
Älvängen, berättar Jarl Karlsson.

Arbetet med Bohushallen, en helt 
ny idrottshall, inleds också nu i vår.

Kommunledningen är noga med 
att understryka att inga nämnder 
tvingats till besparingar. Alla verk-
samheter har fått behålla sina till-
delade ramar.

– Däremot har vi ständigt påpe-
kat  vikten av att inte göra slut på 
pengar som inte finns. Traditionen 
att gå med underskott försöker vi nu 
byta mot ett seriösare förhållnings-
sätt, säger kommundirektör Stig 
Fredriksson. kulturnämnden enligt vår senaste 

rapport från ledningsgruppen säger
främst till grund för det positiva re-
sultatet Ale kommun visar på ne-

skolan, infrastruktur, miljö/natur 
och fritid Exempel på de sist-

Jarl Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande och nybliven 60-årsjubilar, kunde glädja sig extra mycket åt 
ett starkt bokslut för 2009. 35,2 Mkr plus inklusive en budgeterad pensionsavsättning på 10 Mkr är inte illa i 
tider av finanskris och lågkonjunktur. Dock höjdes kommunalskatten med 30 öre inför 2009, vilket bidrar till 
överskottet.           Arkivbild: Allan Karlsson
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Älvängen

Lunchgäster.

Sopplunch på 
museet
ÄLVÄNGEN. i fredags 
var det företagarlunch 
på Repslagarmuseet i 
Älvängen med ett drygt 
30-tal personer på plats.

Arbetsförmedlingen stod som värd för 
februari månads sopplunch. Michael 
Leufkens, arbetsförmedlingschef för 
Göteborgsregionen, förmedlade en 
hoppfull framtidsbild.

Läs sid 3

Ale-Surte BK förlorade lördagens seriefinal mot IF Boltic med klara 10-3. Förutsättningarna var enkla – segrande lag gick till elitserien. Med tanke på mat-
chens betydelse var det beklämmande att de yttre omständigheterna spelade en central roll. Boltic behärskade snökaoset på klassiska Tingvalla bäst, men 
får nu anledning att skynda på hallplanerna. Det finns dock fler saker att se över inför återkomsten i högsta serien. Truppen och ekonomin är två bärande 
faktorer som måste förstärkas radikalt för att ge klubben en är ärlig chans att överleva avancemanget. För Ale-Surtes del blir det ytterligare en säsong i all-
svenskan och med handen på hjärtat är det kanske lika bra?                Läs sid 15
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Här tar det roliga slutHär tar det roliga slut

Innertaks – kampanj 
Elittaket 

Vit Topp & Vit Struktur 

620 1200 mm

VI FIRAR 30-ÅRSJUBILEUM I ÅR!

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 2009:OR

Passa på och gör en bra affär!Passa på och gör en bra affär!

ÄLVÄNGEN. Arkitek-
tyrket ärvde han av sin 
far, men den sociallibe-
ralistiska övertygelsen 
hittade han själv. 

Klas Nordh (FP) är 
kommunfullmäktiges 
nya ordförande men 
själv ser han sig i 
första hand som buss-
förare. 

Med ryggsäcken full 
av erfarenheter tar han 
nu ödmjukt över klub-
ban.

Att människor ”går sin egen 
väg” är ett uttryck som 
använts så många gånger att 
det ofta blir mer kliché än 
sanning. Men den vägen som 
Klas Nordh valt att vandra på 
är ingen motorväg fram till 
ett sedan länge utstakat mål. 
Den är slingrig och emel-
lanåt har han även stött på en 
del farthinder. Att bli vald till 
ordförande i kommunfull-
mäktige var ingenting han 
väntade sig.

– Jag är hedrad och ser 
med spänning fram emot 
uppdraget. Jag är med i 
politiken för att göra skill-
nad och på ordförandepos-
ten blir man delaktig på ett 
annat sätt. Det blir lättare att 
påverka den informella poli-
tiken och jag är en person 
som märks.

Pratar mycket
Klas Nordh säger själv att 
han pratar mycket, men så 
har det inte alltid varit.

Som liten var han blyg 
på de flesta plan utom när

han Folkpartiet och gick 
tidigt med i deras ungdoms-
förbund. 

Med politiken vid sidan 
om arbetade han många år 
som arkitekt och stormtriv-
des. I slutet av åttiotalet star-
tade han upp sin egen firma, 
men branschen gick upp och 
ner. Till slut bestämde han 
sig för att göra ett tvärkast 
och börja om – som bussfö-
rare. På bussbolaget Nobina 
är han dessutom både sam-
ordnande arbetsplatsombud 
och huvudskyddsombud. 
Detta innebär att han har 
hand om fackliga frågor samt 
representerar arbetstagarna i 
säkerhetsfrågor. 

Gillar sitt jobb
– Jag tycker mycket om mitt 
arbete, särskilt eftersom det 
är så socialt. Nu när jag är 
ordförande i kommunfull-
mäktige blir det nog mer folk 
som känner igen mig och det 
är roligt. 

Klas Nordh tycker inte 
bara om att umgås med män-
niskor, utan är även en sann 
djurvän. Tidigare höll han på 
mycket med hästar. Han har 

både kört ekipage och tävlat i 
hoppning och dressyr. Även 
om han inte äger några egna 
idag så finns intresset kvar. 

På frågan om vad som är så 
speciellt med just hästar blir 
svaret aningen oväntat, fast 
ändå inte.

– Samarbetet med det jät-
testora djuret som jämfört 
med människan är så mycket 
starkare är fascinerande. 
Det ligger lite i sociallibera-
lismen. Man vill nå ett mål 
men inte tvinga, utan istäl-
let inspirera till samarbete. 
Att kunna stävja väldigt stora 

krafter med mjuka medel och 
egenskaper engagerar mig.

Som kommunfullmäkti-
ges ordförande handlar det 
just om att ta kommandot 
och hålla ihop en stor grupp. 

– Man kan inte påverka 
besluten i sig och det är 
viktigt att den verkliga åsik-
ten, den som har majoritet, 
kommer fram. Men däremot 
har man som ordförande 
möjlighet att påverka dis-

kussioner i förberedelserna, 
säger han.

Med mycket erfarenhet 
inom olika områden tar Klas 
Nordh över klubban med 
varsam hand. Vart den resan 
slutar återstår att se. Men 
något man vet säkert är att 
många kommer att resa med 
honom, mellan olika håll-
platser.

KLAS NORDH
Ålder: 54
Bor: Skönningared
Familj: Gift med Joanna Wolodavska 
Nord, barnen Jessika 17, Robin 19, 
Kristofer 21 och styvdottern Hanna, 
15. Två hundar och en katt tillhör 
också familjen.
Yrke: Bussförare samt arkitekt som 
sidoyrke
Intressen: Politik, föreningsliv, 

Vad anser du är det viktigaste 
för att skapa en framgångsrik 
kommun?
– Samarbete, öppenhet och pres-
tigelöshet
Hur tror du att Ale kommun 
kommer att förändras under den 
närmsta tiden?
– Den politiska förändringen 
kommer att vitalisera kommunen. 
Man kommer jobba i olika konstel-

Klas Nordh är numera inte bara bussförare, utan ska också ratta kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige.

En pratglad förare rattar fullmäktige
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– Klas Nordh ordförande i kommunens högsta beslutande organ– Klas Nordh ordförande i kommunens högsta beslutande organ
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Visionen blir verklighetVisionen blir verklighet
– Byggstart för ny handelsplats i Älvängen redan i sommar– Byggstart för ny handelsplats i Älvängen redan i sommar

Trafikverket och fastighetsägaren Bengt Bengtsson är överens efter en segdragen förhandling som sträcker sig många år tillbaka i tiden. Nu blir fastighe-
ten med tidigare Alebaren i inlöst och därmed har det också skapats förutsättningar för Bengtsson med investerare och intressenter att förverkliga vision 
"Handelsplats Älvängen". Det är en anläggning om 7500 kvm med livsmedel och detaljhandel i, men inriktningen ska också ligga mot servicebranscher som 
hud och närvård gärna med Apotek Byggstart är planerat till sommaren 2011 Affärskonsulten Vidar Rasmusson bekräftar också att Willys kommer att

Kommundirektör Stig Fredriksson sparkas
NÖDINGE. Kommundi-
rektör Stig Fredriksson, 
59, fick sparken i fre-
dags.

Detaljerna kring 
skälen är få och den 
politiska ledningen vill 
använda andra ord.

– Vi har valt ett nytt 
spår och behöver då en 
ny ledning, säger kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M).

Det är uppenbart att ärendet 
försöks skötas så snyggt som 
möjligt, men det står utan 
tvivel att kommundirektör 
Stig Fredriksson inte lyckats 
övertyga den nya politiska 
ledningen om sin kompetens. 

Parterna kommer därför att 
gå skilda vägar. Förhandling-
en är inledd och Fredriksson 
är entledigad från sitt upp-
drag. I ett fåordigt pressmed-
delande menar kommunsty-
relsens ordförande att det är 
ett naturligt skeende när en 
kommun ska utvecklas i en ny 
riktning.

– Vi behöver en ny typ av 
ledare och har därför bett Stig 
Fredriksson att kliva åt sidan. 
Det här var det minst dåliga 
tillfället att ta beslutet. För 
övrigt har jag inga kommen-
tarer, då vi precis har inlett 
en förhandling med Stig 
Fredriksson. Det är också en 
människa vi talar om, inte en 
sak, säger Mikael Berglund 
och tillägger:

– Några andra personal-
förändringar är inte planera-
de i kommunledningen.

Anser du att Stig Fre-
driksson har fått sparken?

– Jag vill inte använda det 
ordet. Vi har en bra dialog.

Lokaltidningen når Stig 
Fredriksson på måndagsför-
middagen.

– Den nya politiska led-
ningen har bestämt sig för 
att byta chef för tjänste-
mannaorganisationen. Jag 
är därför entledigad. Beske-
det kom hastigt, men jag har 
inga vidare kommentarer till 
det, säger han.

Är du besviken?
– Jag har som sagt inga 

kommentarer. Det här är 
spelreglerna för en kommun-

direktör och det visste jag om 
när jag tog jobbet.

Vad tar du med dig från 
dina fem år i Ale?

– Mycket positivt. Det 
finns många engagerade 
medarbetare som gör ett fan-
tastiskt bra jobb.

Kommunledningen 
kommer att utse en till-
förordnad kommundirek-
tör under veckan.Huruvida 
tjänsten kommer att bli kvar 
eller ej är inte helt klart.

– Nu ska vi utvärdera och 
fundera kring vad som är bäst 
för Ale, säger Mikael Berg-
lund.

Tillträdande oppositions-
råd, Paula Örn (S), kom-
menterar Stig Fredrikssons 
avsked så här:

– Det finns ännu inget 
formellt ärende och jag har 
inte mer information än den 
media har fått idag på mor-
gonen. Spontant kan jag säga 
att vi inte delar deras uppfatt-
ning och vi har fullt förtroen-
de för Stig Fredriksson.

Beskedet om kommundi-
rektörens entledigande slog 
ner som en bomb på Medbor-
garkontoret i måndags, men 
ingen som lokaltidningen har 
varit i kontakt med vill kom-
mentera händelsen.

– Den nya politiska ledningen vill ha en ny chef

Beslutet kan kosta fyra miljoner

Att göra sig av med en 
kommundirektör är kost-

samt. Det vet inte minst 
Ale kommun som i tät följd 

gjorde sig av med Eva Hå-
kansson (2002), och Pia Lil-
jeblad Ryberg (2004). Efter 
denna turbulens hyrdes Ione 
Oscarsson in för att bringa 
ordning och reda. Stig Fre-
driksson tillträdde sommaren 
2005. Drygt fem år senare får 
även han packa ihop. Pia Lil-
jeblad Rybergs avsked är det 
dyraste hittills med 36 må-
nadslöner. Med tillhöran-
de sociala avgifter blir pris-
lappen åtskilliga miljoner. 
Enligt jurister som tidning-
en talat med kommer Stig 
Fredriksson, om inte särskil-

rande Mikael Berglund (M) 
kommenterar prislappen.

– Vi har inte räknat på det, 
eftersom vi först ska ha en 
förhandling. Jag vet att två år 
är praxis, men det är ändå den 
här vägen vi har valt att gå.

Det har än så länge varit 
omöjligt att bringa klarhet i 
om det finns några argument 
för kommundirektörens has-
tiga avsked. Saknas dessa blir 
som nämnts prislappen saftig.

För Stig Fredriksson är 
framtiden oviss. Han säger 
sig vilja landa innan han tar 
beslut om han tänker söka 
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Kommundirektör Stig Fre-
driksson fick med omedel-
bar verkan lämna sin tjänst i 
måndags. Nu väntar en för-
handling som kan innebä-
ra tre årslöner om 900 000 
kronor.

NÖDINGE. Beslutet att göra sig av med Stig Fre-
driksson kommer med stor sannolikhet att kosta 
skjortan.

Två till tre årslöner är ingen utopi i dessa sam-
manhang.

Det innebär i så fall en kostnad på upp till fyra 
miljoner kronor.

Elräkningen som chockar alla
– 5,5 miljoner i obetald el för Ale Arena
BOHUS. Här är elräkningen 
som chockar en hel kommun 
och som skapar stor förvir-
ring.

5,5 miljon kronor i obetald 
el sedan hösten 2006.

Faktureringen för förbruk-
ningen i Ale Arena har inte 
fungerat, men varför har 
ingen reagerat?

Räkningen från elbolaget Kraft & 
Kultur slog ner som en bomb i Ale 
kommun. Elförbrukningen i Ale 
Arena och Jennylunds isstadion, 
som anläggningen hette innan, har 
inte fakturerats sedan hösten 2006. 
Det gav en imponerande summa om 
5,5 miljon kronor när väl fakturan 
gick iväg.

– Vi har självfallet bestridit faktu-
ran för att utreda vad som har hänt. 
Våra efterforskningar visar att delar 
av elförbrukningen inte har fakture-
rats oss, men varför vet vi inte än. 
Vad vi känner till är att hela områ-
det sanerades från gamla elmäta-
re för att ersättas med en ny. Detta 
gjordes hösten 2006 och efter det har 

och att det kräver en omfattande in-
ternutredning för att bringa klarhet 
i ärendet.

– Vidare finns det ju ett avtal med 
bandyklubben om hur elkostnaderna 
ska regleras. Frysning av is i augus-
ti är kanske inte så billigt som man 
först har trott. Den kostnaden är ex-
empelvis helt och hållet klubbens, 
eftersom kommunen bara står för 
tiden då allmänheten erbjuds skrid-
skoåkning. Det är många delar att ta 
hänsyn till, säger Stig Fredriksson.

När Ale Arena byggdes var ett av 
de bärande argumenten att elför-
brukningen drastiskt skulle sänkas, 
men riktigt så billigt blev det alltså 
inte. Driftskostnaderna för de fyra 
senaste säsongerna ska adderas 
med 5,5 Mkr, men Ale Arena har 
bara varit verksamt sedan novem-
ber 2007.

– Jag är övertygad om att vi har 
sänkt våra kostnader, men eftersom 
vi plötsligt har fått nya kort på bordet 
så får vi syna dem innan vi bringar 
klarhet i vad anläggningen kostar i 
drift, säger Ale-Surte BK:s ordföran-
de Leif Larsson som blev tagen på 

Livsgnistan har återvänt till fören-
ingen och vi har nu bestämt oss för 
att satsa mot elitserien. Då vill man 
inte att det ska flyta upp gamla el-
räkningar. Vi vill satsa framåt, suckar 
Leif Larsson.

Klubben är väl medveten om vill-
koren. Ale kommun står för elför-
brukningen under säsongen för all-
mänhetens åkning, vilket betyder 
att augusti till oktober är Ale-Surtes 
ansvar. Det spekuleras i att 1,5 Mkr 
av de totalt 5,5 Mkr i obetald el kan 
komma att belasta klubben.

Avbetalning
– Det är självklart inga pengar som 
klubben har på något konto. Vår 
inställning kommer även fortsätt-
ningsvis vara att vi ska göra rätt för 
oss och så vitt jag förstod på kom-
munledningen vill de hitta en bra 
överenskommelse. Jag hoppas att 
det i så fall innebär en skälig avbe-
talningsplan, säger Leif Larsson.

Enligt förvaltningschef, Annika 
Sjöberg, har Ale kommun påpekat 
för elbolaget Kraft & Kultur att de 
saknat fakturor för Ale Arena, men 

här. Vår jurist kommer självklart att 
reda ut ansvarsbiten, säger Stig Fre-
driksson.

Frågorna är många. Elförbruk-
ningen är en isanläggnings största 
enskilda kostnad. Borde därför inte 
någon ha reagerat när fakturan ute-
blev? För Ale kommun som står som 
abonnent för elmätaren borde det ha 
blivit mycket pengar över i drifts-
budgeten, då den annars så dyra 
elen plötsligt försvann? Om man ti-
digare har vidarefakturerat Ale-Sur-
te BK för delar av elförbrukningen 

Ansvarsfrågan blir inte lätt att 
utreda och det blir inte heller bud-
geten som nu kraftigt förändras för 
både Ale kommun och Ale-Surte 
BK. Det var inte gratis att göra is 
inomhus heller. Tyvärr.

– Räkningen hamnar på Barn- 
och ungdomsförvaltningens bord, 
men vi kan inte klara den kostnaden 
i vår budget. Det är helt orimligt att 
vi ska hitta sådana belopp i vår verk-
samhet. Det får lösas på annat sätt. 
Hur det blir framöver vet jag inte, 
men om driften av Ale Arena är så 

Vad kostar det att göra is i Ale Arena? Det har ingen vetat eftersom 
den dyraste råvaran, elen, inte har blivit fakturerad på 3,5 år.
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NÖDINGE. Fesitval-
borg 2010 blev en stor 
succé.

780 ungdomar sam-
lades i Ale gymnasium 
för att bland annat ge 
idolstjärnan, Erik Grön-
vall, sitt livs spelning.

Det här slår ut allt. 
Vilken härlig publik, 

suveränt, konstaterade kom-
munstyrelsens ordförande 
Jarl Karlsson (S) när han 
gästade Festivalborg på fre-
dagskvällen.

Han var inte ensam vuxen 
bland de 780 ungdomarna. 
Totalt jobbade över 80 per-
soner under hela arrang-
emanget. Skola, fritid och 
socialtjänst fanns alla på

både fylla och skadegörelse 
att ta hand om. Det slipper 
vi nu, säger projektledaren, 
Thomas Berggren, nöjt 
under kvällen.

Klockan 22 riktades alla 
blickar mot scenen. Det 
stora dragplåstret, idolvin-
naren 2009, Erik Grönvall, 
gjorde entré. Under nästan 
en timme höll han p bliken i

med affischer, t-shirts och 
allt runt omkring. Jag är så 
imponerad, sa en strålande 
glad Erik Grönvall när han 
skrev autografer, kramade 
fans och lät sig fotograferas.

Sabahudin Sabani och 
Linn Sikström var två av 
dem som hade äran att serva 
stjärnan före och efter spel-
ningen

Idolen Idolen 
gjorde gjorde 
succé!succé!

– En ödmjuk Erik Grönvall tog aleungdomarna med storm– En ödmjuk Erik Grönvall tog aleungdomarna med storm
Festivalborg 2010 med Erik Grönvall slog alla rekord. Med ett framträdande av bästa märke gjorde han arrangemanget till en stor publiksuccé.
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SKEPPLANDA. Som-
marpartyt i Skepplanda 
har lockat över 7 000 
besökare under sina 
fem år.

Någon sjätte upplaga 
blir inte av – nu lägger 
Skepplanda BTK ner 
det populära sommar-
arrangemanget.

– Vi orkar inte 
stångas med kommu-
nen längre. De ger oss 
inget stöd, utan har 
bara försökt stoppa oss 
och nu har de lyckats, 
suckar partygeneralen 
Magnus Dahlqvist.

I samband med Skepplanda 
BTK:s populära korpcup har 
klubben arrangerat ett som-
marparty på lördagkvällen. 
Från början var det tänkt som 
en festlig avslutning för spe-
lare och ledare i cupen, men 
allt eftersom artisterna blev 
mer namnkunniga lockades 
publik från hela kommunen.

– Vi har haft mellan 1000 
och 1500 besökare varje år. 
Det är det största arrang-
emanget i Ale under som-

hur dåligt vi har skött arrang-
emanget, berättar Dahlqvist.

Vad klagar de på?
– För mycket ungdoms-

fylla, stök och bråk – utanför! 
Självklart tar vi ansvar för 
alla inne på partyområdet, 
men nu ska 
vi också ta 
föräldrarnas 
ansvar för 
barnen på 
utsidan. Det 
känns helt 
o r i m l i g t . 
Vilken krog 
på Avenyn i 
Göteborg tar 
ansvar för vad som händer 
utanför dörren? Självklart 
drar ett publikt arrangemang 
som sommarpartyt till sig 
gäster som vi måste neka 
entré, men ska det samtidigt 
betyda att vi måste ta ansvar 
för dem? Kraven som ställs 
på klubben är orimliga och i 
år har vi inte ens bemödat oss 
med att söka serveringstill-
stånd, säger Dahlqvist.

Du låter bitter och 
besviken?

– Självklart är jag det. 

ett stort bekymmer för kom-
munen och den enda lös-
ningen som de verkar köpa 
är att vi lägger ner arrang-
emanget, menar Dahlqvist.

Hade han själv suttit på 
kommunens sida hade han 

a p p l å d e r a t 
s a t sn ingen 
och frågat 
vad kommu-
nen kan bidra 
med för att 
utveckla eve-
nemanget.

– Om 
det nu finns 
en oro för 

att ungdomar som inte har 
åldern inne drar sig hit vore 
det väl lämpligt att ha lite 
personal på plats och kanske 
erbjuda ett attraktivt alter-
nativ i närheten. Nu drabbas 
alla som sköter sig och som 
varje sommar ser fram mot 
ett kändisparty på hemmap-
lan. Det tycker jag är väldigt 
olyckligt, men som sagt vi 
har inte fått ett enda positivt 
tillrop från Ale kommun och 
är vi ett så stort bekymmer är 
det bättre att lägga kraft på 

Sommarpartyt läggs ned

Nu drabbas alla 
som sköter sig och som 
varje sommar ser fram 
mot ett kändisparty 

på hemmaplan.
Magnus Dahlqvist

– Skepplanda BTK orkar inte stångas med kommunen längre

EV Adapts vd, Håkan Sandberg, var lättad över att äntligen få leverera sina två första elbilar som Ale kommun beställt. Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), var också på ett 
strålande humör. Det var tveklöst en stor dag i Ales näringsliv.

Så blev det då äntligen dags 
för den första leveransen av 
den första serietillverkade 
elbilen i Sverige. Det blev 
varken Saab eller Volvo som 
fick sola sig i glansen. Ev 
Adapt i Nödinge hann först. 
Med sin produktidé att el-
konvertera Fiat 500 har de 
skaffat sig ett försprång på 
marknaden och kunderna 
tå d i kö

och jag tror det finns utrym-
me för många fler tillverkare, 
men visst är det roligt att vara 
först. Väldigt roligt, summe-
rar Sandberg.

Fascinerande bil
Först är också Ale kommun 
som tog emot de två första 
bilarna. Salma Abou Ramia 
på hemtjänsten i Nödinge 
fi k kö iä t d

Energiteknikcentrum i sam-
band med batterifabriken 
Tudors avveckling för mer än 
tio år sedan har givit valuta.

– Det visade sig snabbt att 
batteriernas tid inte var slut 
i Sverige. Tillsammans med 
landets ledande högskolor, 
företag som Vattenfall och 
Göteborgs Energi har vi sett 
möjligheter i ny teknik. Ut-

kli Li j b tt i

Nu kör Ale kommun elbil
– En i hemtjänsten och en i en gemensam bilpool

Den elkonverterade Fiat 500 
EV i profil.

NÖDINGE. I torsdags levererades de två första 
elbilarna från EV Adapt i Nödinge.

Ale kommun stod som första kund och väntade 
tålmodigt.

– Det här är en viktig dag, en dag med stolthet 
och glädje, inte bara för företaget EV Adapt utan 
också för Ale kommun. Köpet av dessa två elbilar 
är en tydlig markering gällande kommunens mil-
jöprofil. Vi snackar inte, vi menar allvar, sa kom-
munstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S).

ALE. I konkurrens 
med leveransen av 
den första elbilen var 
utgången i valet den 
största enskilda hän-
delsen i Ale och Lilla 
Edet kommuner 2010.

I Ale tog Alliansen 
över makten med stöd 
av Aledemokraterna, 
men i Lilla Edet var det 
Socialdemokraterna 
som gick fram starkast.

Året avslutades med 
att den nya politiska 
ledningen i Ale spar-
kade kommundirektör 
Stig Fredriksson.

Folkets Hus i Lilla Edet in-
vigde sina nyrenoverade lo-
kaler som bland annat inne-
håller en 3D-bio.

Bygdespelet Guldtunnan av 
och med Kulturföreningen 
Teatervinden spelades under 
sommaren vid Kungsgården 
i Alvhem. Skådespelerskan 
Gunilla Poppe medverkade 
och pjäsen sågs av ett par 
tusen åskådare.

En efterlängtad ny brand-
station i Surte kunde invigas 
under våren 2010. En dröm 
som gick i uppfyllelse genom 
ett bra samarbete mellan 
fastighetsägaren Rune 
Sporre och Ale kommun.

Alebacken med två parallel-
la liftar invigdes formellt av 
dåvarande kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S) i slutet av 
januari.

Ale kommun redovisade ett 
imponerande resultat om 
25 Mkr för 2009 och 2010 
dubblades resultatet.

Ale-Surte BK vägde lätt i 
den helt avgörande seriefi-
nalen mot Boltic på Tingval-
la i Karlstad. Förlusten inne-
bar att Vildkatterna slutade 
trea och inte ens fick kvala 
till elitserien.

Klas Nordh (FP) valdes till 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande, men hann knappt till-
träda innan medierna av-
slöjade en brokig privateko-
nomi. Det blåste snålt, men 
Nordh fick sitta kvar.

Före jul presenterades en 
uppgörelse mellan Tra-
fikverket och fastighetsä-
garen Bengt Bengtsson som 
medför att visionen om en 
ny handelsplats i Älvängen 
kan förverkligas.

Kommundirektör Stig Fre-
driksson fick sparken.

I april damp chockade en el-
räkning både Ale kommun 
och Ale-Surte Bandyklubb. 
Elbolaget Kraft & Kultur 
kräver 5,5 Mkr för obetald 
el. På grund av nyinstallera-
de elmätare hade företagets 
faktureringsrutiner kommit 
i otakt. Hur stor del av fak-
turan som ska belasta ban-
dyklubben är ännu idag inte 
utrett.

Idolvinnaren Erik Grönvall 
gjorde succé på Festivalborg.

Skepplanda BTK orkade inte 
driva vidare det populära 
Sommarpartyt. Reglerna för 
serveringstillstånd och lik-
nande ansågs för komplicerat.

I mars kunde Håkan Sand-
berg och EV Adapt levere-
ra de två första seriekon-
verterade elbilarna till Ale 
kommun.

– Det här är en viktig dag, 
en dag med stolthet och 
glädje, inte bara för företa-
get EV Adapt utan också för 
Ale kommun. Köpet av dessa 
två elbilar är en tydlig mar-
kering gällande kommunens 
miljöprofil. Vi snackar inte, 
vi menar allvar, sa kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Bjarne Färjhage (C) förlorade överraskande makten i Lilla 
Edet. Istället blev det Socialdemokraterna med Ingemar Ot-
tosson (S) i spetsen som jublade högst.
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