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Bräcke tvingas lösa in 
borgen för fler miljoner
BRÄCKE.  Bräcke kommun kan tvingas lösa in fler borgensåtaganden.
I morgon ska kommunstyrelsen ta ställning till ett köp av Folkets hus i Pilgrimstad. Föreningen har länge brottats med ekonomiska
problem och riskerar konkurs. Kommunen har en borgen på fyra miljoner där.
Men Bräcke kan tvingas lösa in fler borgensåtaganden. Kommunen ska göra en översyn över vilka som ska lösas in.
– Vi vill komma ur alla borgensåtaganden vi har. Det är viktigt att ha kontroll över ekonomin så at vi inte tvingas betala ut en
massa pengar som vi kanske inte har just då, säger kommunalrådet Sven-Åke Draxten (S).
Närmast gäller det äldrekooperativet och förskolan Sunwest i Fanbyn där kommunen har ett borgensåtagande på fyra miljoner
kronor. Lokalerna är just nu till salu.
– Vi följer försäljningen så att de får ut ett bra pris. Vi har ingen vilja att äga lokalerna, säger Draxten.
I Hunge har kommunen ett borgensåtagande för kooperativet på sju miljoner kronor.
När det gäller Folkets Hus-föreningar har kommunen störst borgensåtagande i Pilgrimstad. I Gällö handlar det om en miljon kronor,
i Hunge 800 000 och 30 000 i Hällesjö.
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