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Jag har alltid velat jobba 
med människor.>>
Donjeta
Vård- och omsorgsprogrammet

Ale gymnasium ligger 20 min från Göteborgs central. 

Vi har en tydlig pedagogisk inriktning där 

entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm 

och dina mål är nyckeln. Vi erbjuder en studie-

motiverad 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!
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www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

Du vet väl om att du kan ladda ned 
vår katalog på 

www.alegymnasium.se!

Supportrarna 
ställer upp
– Lånar ut 600 000 kronor till Ale-Surte
BOHUS. Likviditetskri-
sen i Ale-Surte BK är 
över.

Supportrarna har 
hittills tecknat sig för 
att låna ut närmare 
600 000 kronor till 
klubben.

– Det är fantastiskt, 
utbrister klubbens nye 
ordförande, Carl Ahl-
gren.
Efter förra hemmamat-
chen vädjade styrelsen på 
ett öppet krismöte om att få 
låna motsvarande 800 000 
kronor av sina medlemmar. 
Supporterlånet är kärnan i 
den krisplan som Ale-Surte 
BK vidtar just nu.

– Responsen har varit över 
förväntan. Vi har fått helt 
klart med 575 000 kronor 
och är självklart jättegla-
da över det, men målet är 
fortfarande 800 000 kronor, 
säger Carl Ahlgren.

Han ger också ett lug-
nande besked till Ale-Sur-

te BK:s trogna supportrar. 
Den akuta likviditetskrisen 
är över.

– Ja, klubbens ekonomis-
ka ställning är säkrad, men 
vi hoppas även kunna hitta 
en lösning för arenabola-
get. Till att börja med vill 
vi betala den sista kvartals-
hyran, sen vill vi sätta oss 
ner med kommunen och få 
till stånd en bra uppgörel-
se kring skötseln av arenan, 
säger Carl Ahlgren.

Att medlemmarna inte 
ska få tillbaka sina pengar är 
han inte ett dugg orolig för. 
Han kallar lånet för en "he-
dersskuld" och styrelsen har 
en bra kalkyl.

– Lars-Ove Hellman 
har dragit ett tungt lass 
och har skapat ett upp-
lägg som är realistiskt. Vi 
kommer att kunna finan-
siera detta genom intäkter 
från verksamheten. Drif-
ten ska bli billigare i fram-
tiden och vidare hoppas vi 

kunna förstärka intäkterna 
från reklam och sponsorer, 
menar Carl Ahlgren.

Klubben har begärt att få 
låna pengarna i minst fem år 
och betala en ränta om 5%.

– Flera av våra större lån-
givare har tydligt marke-
rat att de inte vill ha någon 
ränta. De vill bara ha tillba-
ka sina satsade medel. Det är 
vi väldigt glada över, den in-
ställningen hjälper oss, säger 
Carl Ahlgren.

Är ni till och med redo 
för elitserien?

– Det kan jag inte svara 
på. För att ta ett sådant steg 
måste man budgetera oer-
hört noggrant. Det skulle 
ju tveklöst vara en ganska 
stor publikdragare om IFK 
Kungälv, Gais och Ale-Sur-
te BK plötsligt spelar i elit-
serien samtidigt...

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp 

med löpande bokföring och 

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån 

som älskar siff ror och att ha 

kontroll på dem.

Säkra siff ror med andra ord. 

Det erbjuder vi dessutom till 

ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar 

också, skräddar sydda för dig 

och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att 

ta reda på vad det kostar dig 

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44
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