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Vår vision

Med kundupplevd 
Närhet, Trygghet och 
Enkelhet ska Ale El ha 

Sveriges nöjdaste elkunder

NÄRA
TRYGGT
ENKELT

BOHUS. En justering av 
uthyrningskostnaderna 
för kommunens lokaler, 
en nolltaxa som även 
omfattar barn upp till 6 
år samt att gårdskorts-
avgifterna helt ska tas 
bort.

Där har ni förändring-
arna som Kultur- och 
fritidsnämnden vill ge-
nomföra i ett förslag till 
kommunfullmäktige. 

I dagsläget fi nns ett fl ertal 
möjligheter för den som vill 
hyra en lokal för exempelvis 
ett idrottsevenemang i Ale 
kommun. Vad det kostar 
att hyra lokaler beror dels 
på hur gammal man är, om 
man hyr i vinstsyfte, om man 
är verksam utanför Ale men 
också vilken verksamhet man 
bedriver.

– När IFK Kungälv spela-
de elitseriematch i Ale Arena 
häromveckan fi ck de betala 
8000 kronor i lokalhyra samt 

en vaktmästaravgift för att ha 
en extra ismaskin igång, sä-
ger Klas Arvidsson.

Just vaktmästaravgiften är 
en av punkterna som ingår i 
den förändring man föreslår.

– Om en förening vill ar-
rangera en cup och där tar ut 
en avgift för lagen som deltar 
vill vi kunna ta ut en vakt-
mästaravgift eftersom det 
kostar att ha igång lokalerna, 
säger Arvidsson.

Utvidgad nolltaxa
Idag fi nns möjligheten för 
föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet i åld-
rarna 7-20 att hyra lokaler 
kostnadsfritt med den så 
kallade nolltaxan. Inför 2015 
vill man även att nolltaxan 
ska omfatta barn i åldrarna 
0-6 år.

– Vi vill att nolltaxan ska 
gälla även för barnen för 
till exempelvis boll- och lek 
verksamhet, säger Arvidsson.

 Förslaget om förändring 
omfattar även andra delar. 

Bland annat vill man även 
justera avgifterna för loka-
luthyrning.

Om en förening inom 
Ale kommun exempelvis vill 
hyra en aula kommer det 
om förslaget går igenom att 
kosta 725 kronor i timmen 
till skillnad från de 475 kro-
nor som avgiften är idag. Är 
föreningen hemmahörande 
utanför Ale kommun blir det 
dyrare.

Det är inte bara höjning-
ar som sker. Avgiften för det 
så kallade gårdskortet som 
används bland fritidsgårdar-
na försvinner. Avgiften för 
gårdskortet betalas istället av 
Vakna som gått in och spons-
rat ungdomarna med det i år, 
men med det nya förslaget är 
man tydlig med hur man vill 
göra med avgiften i framti-
den.

– Gårdskortsavgiften vill 
vi helt ta bort, säger Klas Ar-
vidsson.

VIKTOR KARLSSON

Nu ska taxorna justeras
Fritidsintendent Klas Arvidsson redogör för de nya taxorna som kommunfullmäktige inom kort 
ska ta ställning till.
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Väljer du 
oss väljer du
arbetslivet

Öppet Hus

tis 11 nov 
kl 16-19.30

Älvängen, Hålstensvägen 6

– Nolltaxa även för de allra minsta


