
ALE. Kultur- och fritids-
nämnden har beslutat 
om årets investerings-
bidrag till Ales ideella 
föreningar.

800 000 kronor har 
fördelats och denna 
gång fi ck även det vux-
na föreningslivet vara 
med och dela.

– Det kändes helt 
rätt att göra så. Vi har 
många kultur- och 
bygdegårdsföreningar 
som fyller en betydande 
funktion i kommunen, 
säger nämndens ordfö-
rande, Isabell Korn (M).

Det har varit ett rikt mil-
jonregn över föreningslivet 
i Ale den gångna mandat-
perioden. Å andra sidan är 
det inget som oppositionen 
har motsatt sig. Tvärtom 
har inställningen att fördela 

investeringsmedel till fören-
ingarna varit en gemensam 
angelägenhet. Det är en stolt 
Isabell Korn som berättar att 
nästan 5 Mkr har delats ut i 
extra investeringsbidrag. 4 
Mkr delades ut 2012, då den 
första delen av de så kall-
lade AFA-pengarna (återbe-
talning av avtalsförsäkring) 
användes. Det kunde ske 
utan politisk strid eftersom 

även oppositionen ansåg att 
föreningslivet behövde prio-
riteras. Även denna gång var 
det en enig Kultur- och fri-
tidsnämnd som klubbade hur 
årets 800 000 kronor skulle 
fördelas.

– 2012 valde vi att bara 
vända oss till föreningar med 
barn- och ungdomsverksam-
het. Denna gång bjöd vi in 
även vuxenlivet att söka. Vi 
vet att våra kultur- och byg-
degårdsföreningar har ett 
stort behov av investerings-
medel för att bland annat 
kunna hålla lokalerna i gott 
skick. Därför var det väldigt 
kul att kunna uppmuntra 
dem, säger Isabell Korn.

Kultur- och bygdegårds-
föreningarna fi ck 70% av 
årets pott med investerings-
bidrag. De resterande 30% 
gick till barn- och ungdoms-
föreningar.

– Kulturen får ofta stå 
tillbaka och vid en närmare 
utredning som tjänstemän-
nen nu har utfört på uppdrag 
av nämnden har vi noterat 
att skötselavtalen till bygde-
gårdsföreningarna inte har 
förändrats på tolv år. Nu 
skriver vi om avtalen och 
fortsättningsvis kommer det 
att stå att bidraget skall in-
dexuppräknas. Sköteselavta-
len ska ge föreningarna rim-
liga förutsättningar, menar 
Isabell Korn.

Kultur- och fritidsnämn-
den tog beslutet om investe-
ringsbidragen före somma-
ren för att ge föreningarna 
möjlighet att komma igång 
när årstiden är den rätta.

– Dessutom är det viktigt 
att föreningarna fakturerar 
kommunen och kräver ut 
sina beviljade investeringsbi-
drag före årsskiftet.

Fritidskontoret mottog 
ansökningar på totalt 6,3 
miljoner kronor när 800 000 
kronor skulle fördelas.
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Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider 

AKUT mottagning alla dagar 8-9.30

Sommar 
på Nödinge Vårdcentral
Under v 26-33 har vi öppet kl 8-16

 AKUT mottagning som vanligt 8-9.30
Begränsad bemanning under denna tid! 

Gäller läkare, sjuksköterska och psykolog

Akut sjuka har alltid förtur, och tas 
självklart omhand även när akut 

mottagning är stängd.

Ring sjuksköterska för  
rådgivning 0303-977 70

Start måndag 23/6

Halva priset 
på utegården!

 Varmt Välkomna!

Gäller ej jordprodukter

SOMMARENS ÖPPETTIDER
Gäller från 20/6-24/8

Investerar i föreningslivet
– 800 000 kronor har fördelats

BEVILJADE INVESTERINGSBIDRAG

Några exempel:

Ale Jennylund 85 000

Skepplandaföreningen 63 000 utomhusscen

Skepplanda bygdegård 108 000 takbyte

Nödinge bygdegård 81 000 nya stolar och bord

Starrkärrs bygdegård 85 000 fönsterbyte, ny servis

Teatervinden 40 000 scenteknisk utrustning

Kultur på Mauritzberg 50 000 ljusutrustning

Hålanda idrottsförening 32 000 belysning

Älvbygdens motorklubb 25 000 diverse material

Ale MKF 24 000 träningsutrustning

Bohus gymnastikförening 20 000 material

Surte Missionsförsaml. 17 000  vitvaror

Glasbrukets vänner 18 000 flaggor, scanner, telefoner

Skepplanda hemvärn 79 000 takbyte, vattenfilter 

Skepplandaföreningen fick ett investeringsbidrag för att kunna 
bygga utomhusscenen på Albotorget. 
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TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Isabell Korn (M), Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande.


