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Ingen anledning till oro
för Kultur och Fritid

D

et finns en rad okända faktorer som gör
att budgeteringen
för Kultur och Fritidsnämnden 2015 är lite knepig.
När det gäller den utlovade
biblioteksfilialen i Älvängen sitter förvaltningen just
nu i förhandlingar med en
potentiell hyresvärd. Innan
det är klart med förhandlingar går det inte att veta
vilka kostnader man har för
hyra kommande år. Det blir
också konstigt att beräkna
investeringskostnaden innan
det är klargjort med en
hyresvärd vem som ska stå
för vilka delar av investeringarna. Det har vi försökt
förklara och vi har också
varit tydliga med att vi återkommer med en överföring
av medel från KS till Kultur
och Fritid om det skulle visa
sig behövas.
När det gäller konstgräs-

satsningen i Nödinge pågår
allt arbete för att möjliggöra
både en 11-manna plan och
en centralt placerad 7-manna plan för både Nödinge
SK:s, de boende i centrala
Nödinge och skolans behov.
KSAU behandlar i december ärendet om arrendeavtal
för Nödinge SK. Detta efter
förvaltningen har stämt av
med klubben att 31 december inte utgör ett låst datum
och att ansökningar kan
göras löpande. Vi har förtroende för att våra tjänstemän
gör ett bra jobb i dialogen
med föreningen.
Dessutom är det så att
den totala kostnaden för
konstgrässatsningen i Nödinge idag inte är känd. Det
beror vad klubben kan få i
bidrag och också bidra med i
egen insats. Det som är helt
klart är att konstgräsplanen
vid Vimmervi kommer

att kosta betydligt mer än
de 5 miljoner kronor som
moderaterna avsatte i den
budget som inte antogs av
fullmäktige.
När alla ansökningar och
beräkningar för kostnaderna
i Nödinge är klara kommer vi att återkomma till
fullmäktige för att fatta ett
ekonomiskt beslut där alla
ingående delar är kända. Vi
förutsätter att Moderaterna
ställer sig bakom ett sådant
förslag och inte väljer att
svika NSK? Vi välkomnar
er att vara med i det positiva
arbetet med breda föreningssatsningar i Ale!
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