
SURTE. Ale kommun har 
satsat flera miljoner för 
att förverkliga dröm-
men om en glashytta i 
Surte.

Det tog lång tid att 
hitta en glasblåsare 
som ville anta utma-
ningen att försöka liv-
nära sig på den ädla 
konsten.

Smålänningen Heino 
Jacobsson nappade för 
lite mer än två år sedan 
– för en vecka sedan 
blev han uppsagd, men 
skälen till det är det få 
som förstår.

En olycka kommer sällan 
ensam. Glasblåsare Heino 
Jacobsson drabbades av en 
mördarbakterie i armen och 
fick söka läkarvård. Det slu-
tade med lunginflammation 
och 14 dagar på intensiven. 
Väl på sjukhuset fick han 
besök av representanter för 
Glasbruksmuseet och Ale 
kommun. Med sig hade de 
två uppsägningar, en gällde 
nyttjandet av glashyttan och 
en omfattade samarbetsavta-
let mellan Heino och kom-
munen.

– Det är klart att det 
kändes tungt, men det var 
mest olyckliga omständighe-
ter. Jag var tvungen att skriva 
på att jag hade mottagit upp-
sägningarna före den 28 maj 
och därför var det viktigt att 
jag informerades även om jag 
låg på sjukhus. Däremot hade 
jag svårt att förstå skälen till 
uppsägningen, berättar 
Heino som äntligen är på 

benen igen.
I beslutet från Utbild-

nings- och kulturnämndens 
arbetsutskott står det att avta-
len sägs upp på grund av att 
nämnden saknar ekonomiskt 
utrymme att förlänga kon-
traktet. Uppsägningen inne-
bär att Heino har nio måna-
der på sig att packa.

Klarar sig
– Jag ska nog klara mig, men 
jag tycker synd om kommu-
nen och skattebetalarna som 
har lagt ner så många miljo-
ner på att bygga en glashytta, 
säger Heino som inte tror att 
det blir särskilt lätt att sälja 
inventarierna om förvalt-
ningen tänkt sig det.

– Det finns inget värde i 
begagnade ugnar, påpekar 
han.

När Alekuriren ber Utbild-
nings- och kulturnämndens 
ordförande, Monica Samu-
elsson (s) att motivera beslu-
tet att säga upp avtalen med 
glasblåsare Heino Jacobsson 
framträder en helt annan 
bild.

– Heino har haft svårt att 
infria avtalet som bygger på 
att han får en viss ersättning 
för att erbjuda Glasbruksmu-
seets besökare glasblåsning 
samtidigt som han får betala 
en hyra för glashyttan. Han 
har fått sin ersättning, men 
hyran har det varit problem 
med och för att det inte ska 
gå för långt ville vi avbryta i 
tid, säger hon.

Lokaltidningen påpekar 
att Heino har en annan upp-
fattning.

– Jaså, men det här är den 

information som vi har fått av 
förvaltningen, så den hoppas 
jag stämmer, säger Monica 
Samuelsson.

Heino Jacobsson blir 
mycket förvånad när han får 
höra om att skälen skulle vara 
att han haft problem med 
hyran.

– Det är inte sant. Jag låg 
efter för ett halvår sedan, 
men jag betalade hyran om än 
några veckor försent. Idag är 
jag inte skyldig något så vitt 
jag vet.

Expressfart
Beslutet verkar ha fattats i 
expressfart. På Glasbruksmu-
seet anade man ingenting och 
museichef Börje Johansson 
blev "chockad".

– Vi blev helt ställda. Det 
känns konstigt att ingen har 
talat med oss i verksamhe-
ten. Lika underligt är det att 
ingen konsekvensbeskrivning 
är gjord.

En sådan kan däremot 
vänta i höst. Avtalet löper 
trots allt ytterligare nio 
månader och än finns tid för 
förändring.

– Det finns ingen politisk 
vilja att glashyttan ska stängas, 
men avtalet som är ingånget 
med Heino kändes inte rätt. 
Det kan kanske komma nya 
idéer. Vi har ganska gott om 
tid att fundera på alterna-
tiva lösningar, säger Monica 
Samuelsson.

Heino Jacobsson är mindre 
intresserad av nya avtalsför-
slag.

– Kommunen vet att jag 
har haft det tufft och ett nytt 
avtal med sämre ekonomiska 

villkor klarar jag inte, säger 
han.

Utbildnings- och kultur-
nämnden har i uppdrag att 
anpassa verksamheten efter 
budgeten. Det är ett uppdrag 
som kommer att medföra ett 
antal förändringar. På Glas-

bruksmuseet viskas det om 
att tre timanställda ska bort, 
vilket i sin tur kommer att 
medföra begränsade öppet-
tider.

Framtiden för hyttan 
känns inte helt glasklar den 
heller...
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Välkomna! Lena med personal
Vi fi nns utmed  rv. 45 mellan Nol & ÄLvängen • Tel: 0303-74 96 34

Öppet: Tis-tors 11-18 • Fred 11-16.30 • Lörd 11-15 • Sönd 11-15 fr o m juni

På 1:a våningen: 
20-30% rabatt på
Gäller ej beställningsvaror ALLT
På loftet halva priset på
Gäller ej kläder och stickat ALLTI vårt café smaskiga 

våffl or & hembakt!

StudentStudent
eller fest?eller fest?

Välkomna!
0303-74 51 23 / 0704-16 31 72

Vi har både 
smörgåstårtor och 

catering. Bakverk till 
kaffet fixar vi också!

Start både vid badplatsen i 
Prässebo och Torebacken 

onsdagen den 6 juni kl 11-13.

Ingen startavgift. 
Vi bjuder på korv och dricka.

Cykla för miljön och hälsan!
Vi vill ha bra vägar för tåg, bil, 

cykel och häst.

Poängpromenad 
på cykelvägen
Det går bra att gå också

– Men orsaken är långt ifrån glasklar

Uppsagd utan att förstå varför. Glasblåsare Heino Jacobsson har nio månader på sig att 
packa ihop sina verktyg från glashyttan vid Glasbruksmuseet i Surte. Kommunen tycker inte 
att han uppfyller avtalet.

Uppsagd!!

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

UNDRANDE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


