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Nominering till guldspade, klass ”Lokal-TV”: ”Bandyguld”  

Allmänhetens bana blev 
kassako för elitklubb 
Den nybyggda isbanan på Heden, mitt i Göteborg, har blivit en succé. För göteborgsbandyn 
och för allmänheten. Men allt är inte som det ser ut på ytan. Västnytt har kartlagt vart 
pengarna, som bekostar anläggningen, kommer ifrån. Vilka som faktiskt får använda den. Och 
vem som håvar in pengarna.  
 
Med 40 000 betalande besökare bara på förra årets förkortade säsong har allmänhetens åkning på den nya 

isbanan på Heden blivit en succé. Och Göteborgsbandyn har fått en fin, nybyggd arena mitt i centrum, att träna 

och spela sina matcher på.  

Men när Västnytt tittat närmare på det här visar det sig att allt inte är som det först framstår.  

Banan är byggd med skattepengar och kommunen betalar flera miljoner i driftskostnader. Men intäkterna håvar 

elitklubben Gais Bandy in. 

 Gais stänger ute alla andra klubbar från att spela på banan. 

 För allmänheten har kostnaderna för hyra av utrustning blåsts upp, långt över avtalade nivåer. 

   Gais sponsorer har givits otillåten reklamplats. 
 
1. Vilka deltog i arbetet? 
Sophia Djiobaridis research och reporter, Rune Bergström foto och redigering 
 
2. Var publicerades jobbet? 
SVTs Västnytt samt svt.se/vastnytt 
 
3. När publicerades/sändes bidraget?  
7, 8 och 9 december 2009. 
 
4. Hur fick du/ni ursprungsidén till projektet? (Sophia Djiobaridis berättar) 
Jag besökte isbanan förra året och irriterade mig på kommersen och de höga priserna och funderade på hur 
mycket det tillslut kostat att bygga isbanan. Det var ett antal turer innan det bestämdes att GAIS bandy skulle 
få pengar för att göra det. 
 
5. Vilka arbetsmetoder tillämpade du/ni? 
Samlade in fakturaunderlag, avtal, beslut  och andra relevanta dokument från olika kommunala förvaltningar, 
nämnder och bolag. Kartlade vilka politiker som varit för respektive emot lösningen att finansiera bygget 
genom att ge GAIS bandy ett 17-miljonersbidrag. Tog fram kostnadsberäkningar för andra isbanor i 
jämförandesyfte. Kontrollerade vilka andra bandyklubbar som nyttjar isbanan samt deras ståndpunkt vad gällde 
uppkomsten och nyttjandet.  
  
6. Vilka typer av källor använde du/ni? 
Muntliga första- och andrahandskällor. Offentliga dokument såsom exempelvis kommunstyrelseprotokoll, 
arrendeavtal, kommunens reklampolicy och förvaltningens kostnadsberäkningar.  
 
7. Stötte du/ni på några problem? Vilka? 
Det visade sig att ”Bandy-Sverige” i största allmänhet och ”Bandy-Göteborg” i synnerhet är väldigt litet. Alla 
verkar känna alla och väldigt många var rädda för att stöta sig med förbundet eller den kommunala 
förvaltningen som bland annat delar ut istider. Många hade mycket att säga men få vågade göra det öppet 
framför kameran. Hade även täta kontakter med tjänstemän med mycket på hjärtat som dock fick förbli helt 
anonyma. 
 
8. Hur lång tid tog projektet? 
Ca fyra månader från första samtalet till publicering. Projektet låg dock nere under en längre period då jag var 
upptagen med ett annat projekt. Under övrig tid arbetade jag till och från även med andra dagsjobb. 



  
9. Har projektet fått några konkreta följder? 
Gais har tvingats ta bort reklamdekaler för sina sponsorer från kommunens ismaskiner. 
 
10. Vilka reaktioner har ni fått från myndigheter och kollegor? 
Ett antal artiklar i lokala medier samt uppmärksammat och refererat till av politiker i annan kommun. 
 
11. Har projektet anmälts till PO, Granskningsnämnden eller annan instans? 
Ja, till granskningsnämnden. Har inte behandlats. 
 
12. Ange webblänk till artiklarna/inslagen/bokpresentation: 
 
http://svt.se/2.34007/1.1801950/isbana_pa_heden_-
_kassako_for_gais?lid=puff_1812785&lpos=lasMer 
 
Kontakt:  
Hans Peterson Hammer, huvudredaktör Västnytt 031-837165, 0733-420806, 
hans.peterson.hammer@svt.se 
Sophia Djiobaridis, reporter Västnytt 031-837150, 0706-697150, sophia.djiobaridis@svt.se 
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