
NÖDINGE. Nödinge Golf-
klubb har förlorat sitt 
nyttjanderätts avtal på 
den tidigare hemmaba-
nan.

I onsdags kallades 
medlemmarna till ett 
informationsmöte med 
Nödinge Golf AB:s 
huvudägare Ulf Run-
marker.

Det blev ett tämli-
gen lugnt möte, men 
den som ville förstå 
vad som hänt blev inte 
klokare.

Nödinge Golf AB har nu 
ansökt om en så kallad 
A1-association hos Svenska 
golfförbundet. Det är inget 
unikt, utan allt fler bolag 
ansluter sig idag direkt och 
inte via föreningar. Den 
enskilde golfaren märker 
ingen direkt skillnad. Däre-
mot försvinner gemenskapen 
i den ideella klubben och 
därmed kanske också en del 
av engagemanget för den 
"egna" hemmabanan. Matts 
Franck, nyanställd inten-
dent för det som nu kommer 
att kallas Backa Säteri Golf, 
underströk dock att de gärna 
ser en fortsatt aktivitet hos de 
tidigare eldsjälarna.

– Vi vill gärna att kommit-
téerna består och den täv-
lingskalender som klubben 
tagit fram för 2013 hoppas vi 
ska gälla. Hur och på vilket 
sätt vi kommer att kunna 
stötta era evenemang kan 
jag inte svara på idag, utan 
det får vi titta på, sa Matts 
Franck och det var besked 
som flertalet medlemmar 
tacksamt mottog.

Ulf Runmarker under-
strök att anläggningen inte 
är lönsam och att det nu 
kommer att ligga fullt fokus 
på att få ekonomi i banan.

– Vi gör en satsning nu. 
Det är därför Matts har 
anställts och uppdraget är 
självklart att öka intäkterna, 
därför behöver vi ha en större 
flexibilitet och möjlighet att 
ta snabba beslut. Vidare är 
det en förutsättning, för att 
hitta externa finansiärer till 
en utbyggnad av banan, att 
inte sitta fast i långa avtal 
med en ideell golfklubb. Jag 
föreslog därför för Nödinge 
Golfklubb att vi skulle teckna 
ett ettårsavtal, men det var 
inte intressant för styrelsen.

Börje Hermansson, kassör 
i Nödinge Golfklubb, upp-
manade medlemmarna 
att besöka årsmötet. Då 

kommer styrelsen att ge en 
fullständig bild av vad som 
hänt och sagts.

– Att kasta skit på varandra 
här ikväll, tror jag inte någon 
tjänar på. Vi har fortfarande 
en golfklubb med god eko-
nomi. Hur den ska leva 

vidare eller avvecklas får ni 
som är medlemmar vara med 
och tycka till om, sa Börje 
Hermansson.

ALAFORS. Det var 
beslutet ingen ville ta, 
men som alla ändå var 
totalt eniga om.

Strax före klockan 21 
måndag 25 mars god-
kände Ale kommunfull-
mäktige att Ale gymna-
sium får avvecklas.

– Vi har inte klarat 
konkurrensen och 
beslutet är ofrånkom-
ligt som situationen är 
idag, men år 2020 ser 
det kanske annorlunda 
ut och då kan det vara 
läge att starta upp 
på nytt i en ny form, 
sa Jarl Karlsson (S) 
som varit med på hela 
resan.

Utbildningsnämndens ord-
förande, Elena Fridfelt (C), 
redogjorde för beslutet och 
nämndens hantering.

– Det är ett väldigt tråkigt 
ärende, men oavsett vilket 
alternativ vi hade valt så 
hade det varit jobbigt. Inget 
kändes bra. Efter många 
samtal med elever har bilden 
klarnat ännu mer. Jag har 
inte träffat någon som har 
valt bort Ale gymnasium, de 
har valt något annat. Efter 
nio år i grundskolan har de 
varit sugna på att se något 
annat, få nya perspektiv. Pen-
deln har inte gjort beslutet 
att välja Göteborg som stu-
dieort svårare.

Peter Ohlsson (S), leda-

mot i Utbildningsnämnden, 
sedan 2007, var också ned-
stämd.

– Det som känns bra är 
att vi har kunnat ta det här 
beslutet i bred politisk enig-
het. Det har skett en när-
mast barrock överetablering 
av antalet gymnasieplatser 
i regionen. Explosionen av 
friskolor och effekten av det 
fria gymnasievalet gick inte 
att förutse. Vi har verkligen 
försökt allt när det gäller 
marknadsföring och mäng-
der av utredningar för att 
komma till rätta med sök-
talet, men idag står vi vid 
vägs ände. Det är självklart 
oerhört tragiskt för de elever 
och personal som berörs, 
menade Ohlsson.

Rose-Marie Fihn (FP) 
ansåg att hon aldrig fattat ett 
tråkigare beslut under sina 
28 i Ale kommunfullmäktige.

Jarl Karlsson som var 
ansvarig nämnds ordförande 
under de första åren påminde 
dock församlingen om att 
skolan också varit en fram-
gång.

Tiderna förändras
– Det har varit ett fantastiskt 
gymnasium, men tiderna 
förändras. Vi jobbade på ett 
föredömligt sätt med kreativ 
pedagogik, demokrati och 
delaktighet. Ale gymnasium 
blev också en mötesplats för 
kultur och sportevenemang. 
Detta får vi vara rädda om.

Sektor Utbildning har nu 
i uppdrag att utreda hur och 
på vilket sätt Kyrkbyskolans 
årskurs 7-9 kan ta plats i Ale 
gymnasium redan till hösten. 
Samtidigt ska Nödingesko-
lan och Kyrkbyskolan total-
renoveras för att sedan fung-
era som F-6-skola.

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
bekräftade också beslutet 
att avbryta projektet om 
att bygga en ny grundskola 
vid Norra Kilandavägen i 
Nödinge. Istället får Utbild-
ningsnämnden i uppdrag att 
utreda behovet av en ny skola 
i Kronogården, Älvängen, 
och hur det arbete som var 
påbörjat i Nödinge kan tas 
tillvara.
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KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

TEL 031-86 89 60

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 5 MAJ 2013
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

Stor husbils-
mmäässssaa ii ppååsskk
Vi bjuder på kaff e/saft och våffl  a!

Besök oss på:

www.prhusbilar.com 
eller Facebook:

www.facebook.com/prhusbilar

ÖPPET:  

från 505.000:- från 560.500:-

I SOLLEBRUNN AB    – VI GÖR HUSBILSKÖPET TILL ETT NÖJE!

Öpppet Låångfrededag, PåPåskdaggen occhh 
Annanndag ppåsk 122-15. PPåskaftfton stäängt.

Hos oss hittar du alltid många fräscha begagnade 
husbilar! Cirka 120 bilar i lager från 110.000:-

3.95% ränta och extra rabatt vid 
renköp under påsken!

Bränsleförbrukning blandad körning 3,8 – 7,2 liter/100 km. CO2-utstäpp 99 – 123 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Kommunfullmäktige bekräftade 
Ale gymnasiums undergång

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lugnt möte om golfen i Nödinge

NÖDINGE. Ett samar-
bete som inte fungerar.

Så beskriver Ulf Run-
marker, Nödinge Golf 
AB, relationen med den 
ideella golfklubben.

– Vill man inte sam-
arbeta så är det svårt, 
kontrar Börje Hermans-
son, kassör i Nödinge 
Golfklubb.

I veckan fick medlemmarna 
i Nödinge GK besked om 
att föreningen inte lyckats 
komma överens med Ulf 
Runmarker och Nödinge 
Golf AB om ett nytt så kallat 
nyttjanderättsavtal. Avta-
let reglerar vilka rättigheter 
och skyldigheter föreningen 
har vad gäller golfbanan på 
Backa Säteri. Det handlar 
bland annat om tävlingar, 
ungdomsverksamhet och hur 
sponsorintäkter ska fördelas.

I december 2011 sade 
Nödinge Golf AB upp avta-
let som löpte ut 31 december 
2012. Sedan dess har par-
terna haft flera möten för 

fö ök k ö

Vi skickade flera påminnel-
ser och fick till sist ett mejl 
med fem nya punkter. Nu 
ville han bara skriva ett kor-
tare kontrakt på tio månader, 
vilket vi inte tyckte kändes 
seriöst, berättar Börje Her-
mansson som menar att sty-
relsen har försökt försvara 
medlemmarnas intressen.

Ulf Runmarker säger att 
det är föreningens fel att det 
idag inte finns något under-
tecknat avtal.

Avbröt förhandlingarna
– De avbröt förhandlingarna 
och skrev att de inte tänker 
skriva på avtalet. Kanske lika 
bra det. Samarbetet har inte 
fungerat de senaste två åren. 
Det fungerade så länge Jan-
Erik Olsson höll i klubban, 
sedan han lämnade har det 
inte varit tal om något sam-
arbete.

Nödinge Golf AB har 
nu ansökt om en så kallad 
A1-association till Svenska 
golfförbundet. Det gör att 
de som idag är medlem-
mar i Nödinge Golfklubb 
i å k i i l d

golfklubb måste vi i aktie-
bolaget Nödinge Golf alltid 
tänka på att försöka nå lön-
samhet.

Att klubbens medlemmar 
skulle arbeta ideellt för aktie-
bolaget har Börje Hermans-
son svårt att tro.

– Det är en sak att göra det 
i en ideell förening med stor 
gemenskap än för ett vinst-
drivande företag.

Bolaget har anställt en ny 
intendent, Matts Franck, 
som kommer att ansvara 
för kansliet och bland annat 
sköta sponsorbiten.

– Vi kommer att göra en 
särskild satsning mot före-
tag. Där har vi mycket att 
göra och där ville jag i det 
nya avtalet ha en större 
frihet, svarar Ulf Runmarker 
som trots turbulensen gärna 
pratar framtid.

Ska utvecklas
– Absolut. Banan ska fort-
sätta utvecklas, men jag säger 
inte i vilken takt. Vi tittar 
inte bara på tre nya hål, utan 
målet är 18. Än så länge åter-

å d d l j bb id i

Anläggningen kommer 
inom kort också att byta 
namn till Backa Säteri Golf.

Någon öppning för ett 
nytt samarbete mellan 
Nödinge Golfklubb och Ulf 
R k fi i D

lemmar till gagn, säger Börje 
Hermansson.

I samma stund som som 
Nödinge Golfklubb tillkän-
nager för golfförbundet att 
verksamheten inte längre har 

å h b l
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RONDEN
POLIS

Oviss framtid för Nödinge Golfklubb
– Kommer inte överens med Ulf Runmarker och Nödinge Golf AB

Ulf Runmarker.Ulf Runmarker.
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Faksimil Alekuriren vecka 11, 2013.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


