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NÖDINGE. 27 kame-
ror har monterats i Ale 
gymnasium.

Kamerorna ska bidra 
till en tryggare miljö 
med färre inbrott och 
skadegörelser.

– Vi gör detta för att 
i första hand eleverna 
ska känna sig trygga, 
säger Conny Andréas-
son, verksamhetschef 
för teknik och service.

Kamerasystemet har instal-
lerats på icke publika utrym-
men, det vill säga i korrido-
rer och i anslutning till elev-
skåpen. 

– Det är på gymnasiets ut-
rymmen där allmänheten inte 
har tillträde. Vi har tyvärr haft 
en del tråkigheter i Ale gym-
nasium. Vi har exempel på 
inbrott i skåp där elever har 
blivit av med busskort, plån-
böcker, mobiltelefoner och 
andra värdeföremål. Erfaren-
heten från andra skolor med 
liknande system visar att an-
talet incidenter minskar be-
tydligt, säger Conny André-
asson.

Beslutet att sätta upp ka-
meror har fattats av Utbild-
nings- och kulturnämnden, 
efter en längre tids diskussion 
med elevrådet, den lokala sty-

relsen, personalen, facket och 
skolans skyddsombud.

– Det är en trivselfråga. 
Eleverna är överlag positivt 
inställda till det här initiati-
vet och det kanske inte är så 
konstigt eftersom det är de 
som har drabbats, säger Ale 
gymnasiums rektor Roy Jör-
gensen.

– Jag vill poängtera att ka-
merorna används enbart i fö-
rebyggande syfte. Vi vill be-
hålla vår öppenhet och vara 
ett välkomnande hus. Det 
finns ingen som kommer att 
sitta vid en skärm och kontrol-
lera de personer som rör sig i 
korridorerna. Det är endast 
om det inträffar någon inci-
dent som det kan bli aktuellt 
att titta på en filminspelning, 
inte annars, säger Conny An-
dréasson.

Vem kommer att ha behö-
righet att titta på materia-
let från övervakningskame-
rorna?

– I min roll som säkerhets-
ansvarig kommer jag att ha 
den befogenheten, möjligt-
vis blir det ytterligare någon 
person, avslutar Conny An-
dréasson.

Kameror har installerats i Ale gymnasium och dessa kommer 
att tas i bruk i samband med skolstarten. Conny Andréasson, 
säkerhetsansvarig, och Roy Jörgensen, rektor, hoppas att ka-
merorna ska bidra till en tryggare miljö med färre inbrott och 
skadegörelser.
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SURTE. På fredag tas 
beslut i Utbildnings- 
och kulturnämnden om 
att låta flytta Surte 
bibliotek till Glasbruks-
museet.

Tjänstemän från Ale 
kommun träffade perso-
nal från båda verksam-
heterna i tisdags, för 
att diskutera förutsätt-
ningarna för framtiden.

– Vi känner oss 
tagna på sängen. Det 
är många frågetecken 
och det känns aningen 
förvirrat just nu, säger 
Kristina Korn, bibliote-
karie på Surte bibliotek.

Allt tyder på att det blir en 
samlokalisering av Glasbruks-
museet och biblioteket. Ut-
bildning- och kultur behöver 
spara pengar och genom att 
flytta biblioteket blir man av 
med en hyreskostnad.

– Vi betalar en halv miljon 
om året för den nuvarande 
bibliotekslokalen samt en till-
hörande samlingslokal, som 
inte vi använder i vår verk-
samhet. Att flytta bibliote-

ket till museet tycker inte vi 
är någon dålig lösning för sur-
teborna. Man får behålla sitt 
bibliotek och samtidigt kan 
museet bli starkare. Detta är 
den väg som vi måste gå, säger 
Monica Samuelsson (s), ord-
förande i Utbildnings- och 
kulturnämnden.

– Vi har väldigt många 
bibliotek i Ale kommun och 
det är vi stolta över. Nämn-
den har som målsättning att 
inte behöva stänga något bib-
liotek, men däremot kan det 

komma att ske förändringar 
på olika orter, fortsätter Sam-
uelsson.

Om jag tolkar dig rätt är 
fredagens beslut en ren for-
malitet?

– Den politiska viljan är att 
samlokalisera  verksamheter-
na och ansvariga tjänstemän 
har fått i uppdrag att se över 
möjligheterna kring ett sådant 
beslut. De signaler som jag 
har fått är att det skulle kunna 
fungera, säger Monica Samu-
elsson och avslutar:

– Samtidigt vet jag att 
detta är en känslig fråga. Vi 
vill genomföra förändringen 
i samråd med berörda fören-
ingar och har därför uppma-
nat till en dialog. Jag hoppas 
det finns en förståelse för be-
slutet och personligen tror jag 
att det kan bli riktigt bra.

Allt tyder på att Surte bibliotek samlokaliseras med Glasbruksmuseet. Det formella beslutet 
tas i Utbildnings- och kulturnämnden nu på fredag.
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– Beslut tas i 
nämnden nu 
på fredag

Surte bibliotek flyttas till Glasbruksotek flyttas till Glasbruksmuseet

Nitiska tjänstemän 
håller nu, bakom 
nerdragna gardi-

ner, på att se över vad som 
kan sparas i kommunen. Och 
givetvis så är Surte biblio-
tek en verksamhet som åter-
igen är på tapeten. Det är 
sagt att biblioteket ska flyt-
tas till Glasbruksmuseet och 
det betyder också att sam-
lingssalen försvinner. Är inte 

vi ortsbor värda mer än vad 
hyran kostar per år för hela 
Kulturhuset?

Vad blir kvar om bibliote-
ket flyttas till ett ställe som 
knappt har plats för sin egen 
verksamhet? Idag finns på 
biblioteket, med suveränt 
läge, ett bra bokutbud, tid-
ningar, Internet, ett magasin 
med många gamla godingar 

och framför allt en service-
inriktad och trevlig personal. 
Det finns också ett mycket 
gott samarbete med Surte-
Bohus biblioteks och kultur-
förening, som genom åren 
med sina arrangemang glatt 
både unga och gamla.

Biblioteket, eller kanske 
rättare sagt Kulturhuset, till-
hör oss invånare i Ale och 
det ska inte stå med på be-

sparingslistan. Både biblio-
tek och samlingssal ska vara 
kvar i nuvarande läge.

P.S Ett sparförslag: Lägg 
alla konferenser, som idag 
ofta hålls utanför kommun, 
i Surte Kulturhus. Det blir 
betydligt billigare.

”Bokvän av stora mått” 

Dags igen för Surte bibliotek?

Med stor oro har vi i 
Surte-Bohus PRO 
konstaterat att 

kommunen har planer på att 
säga upp hyresavtalet för lo-
kalerna i Surte, där bland 

annat biblioteket är inrymt.
Vi tillsammans med 

flera andra använder sam-
lingslokalen i fastigheten 
och det finns ingen annan 
lokal i Surte som är lämp-

lig och tillgänglig. Där har 
vi möten, bingo, dans, kurs-
verksamheter med mera för 
våra pensionärer. Detta är 
friskvård i ordets rätta be-
märkelse.

Kommunen får tänkta till 
och inte utarma Surte sam-
hälle!

PRO Surte-Bohus
Styrelsen 

SURTE. Planerna att 
flytta biblioteket till 
Glasbruksmuseet 
väcker häftiga reaktio-
ner bland surteborna.

Nu har protestlistor 
lagts ut i hopp om att 
få den politiska majori-
teten att ändra sig.

– Det känns fruktans-
värt! Jag är förtvivlad, 
säger Doris Hellman, 
ordförande i Surte-
Bohus biblioteks- och 
kulturförening.

Doris Hellman är en av eld-
själarna i biblioteks- och kul-
turföreningen, som var med 
om att rädda biblioteket 

undan nedläggning för tio år 
sedan. Nu samlar surteborna 
åter kraft, i hopp om att få ha 
kvar verksamheten i nuvaran-
de regi.

– Det var samma sak förra 
gången, då skulle beslut fattas 
under sommaren när folk inte 
var hemma och kunde reage-
ra. Den gången lyckades vi 
rädda biblioteket, men nu 
vete fåglarna hur det ska gå. 
Jag skall dock göra allt som 
står i min makt, säger Doris 
Hellman.

Förslaget om att samloka-
lisera biblioteket med museet 
ger hon inte mycket för.

– Då slår man sönder båda 
verksamheterna. Vi får inte 
ett fullvärdigt bibliotek sam-

tidigt som möjligheten till 
kursverksamhet och kulturar-
rangemang försvinner. Sam-
lingslokalen som finns i kul-
turhuset används flitigt av vår 
förening men även av PRO, 
säger Hellman.

Kan en eventuell stäng-
ning av kulturhuset inne-
bära slutet för Surte-Bohus 
biblioteks- och kulturför-
ening?

– Ja, visst är det så. Vi har 
styrelsemöte den 21 augus-
ti och sedan årsmöte i sep-
tember och då får vi disku-
tera om det överhuvudtaget 
finns någon framtid för för-
eningen.

Från politiskt håll har man 
uppmanat till en dialog 
kring beslutet, har ni märkt 
av den?

– Nej, det har aldrig fun-
nits någon dialog. Jag har själv 
ringt runt och luskat för att 
få reda på vad som försiggår. 
Det gör oss än mer besvikna. 
De kontakter som är tagna har 
jag tagit på egen hand, säger 
Doris Hellman.

Protestlistor finns nu utlag-
da på biblioteket, i Konsum, 
på bankkontoren i Surte samt 
på Bohus Servicehus.

JONAS ANDERSSON

Ska Surte samhälle utarmas?

Starka protester mot att flytta biblioteket

LÖDÖSE. En strategi för 
”Knutpunkt Lödöse” 
kommer att diskuteras 
som ett ärende på kom-
munstyrelsens arbets-
utskott nu på onsdag.

Detta görs för skapa 
en beredskap och klar-
göra de möjligheter som 
finns för Lilla Edets 
kommun i och med den 
utbyggda Norge/Väner-
banan och E45.

– Det har växt fram 
ett behov av en strategi 
som är frigjord från 
tätortsstudie och över-
siktsplan, säger Lars 
Ivarsbo som ansvarar 
för kommunens ÖP-
arbete.

I september 2004 tog Lilla 
Edets kommun fram en tåg-
utredning, som kommunen 
senare använde för att över-
tyga Västtrafik om att Lödöse 
var den optimala platsen för 
en tågstation. Nu tas nästa 
steg i processen. En strategi 
skall framställas för ”Knut-
punkt Lödöse” efter hittills 
fattade beslut.

– Jag hoppas att strategin 
ska vara färdig till kommun-

styrelsen den 29 augusti, som 
i sin tur kan föreslå fullmäk-
tige att anta den vid sitt sam-
manträde den 12 september, 
säger Lars Ivarsbo och fort-
sätter:

– Som förtroendevald vore 
det ”tjänstefel” att inte ut-
veckla spinoff-effekter på den 
infrastruktursatsning som nu 
görs. Nu gäller det att försöka 
ta vara på de möjligheter som 
finns att utveckla ett samhäl-
le som har stått stilla flera de-
cennier.

Lilla Edets kommun väntar 
också besked om, och i så fall 
när, ombyggnaden av väg 
1996, med separerad gång- 
och cykelbana, mellan Lödöse 
och Nygård kan komma 
igång.

– Vi avvaktar arbetsplan och 
upphandling. Det är reger-
ingen som avgör om Vägver-
ket får ta emot förskottering-
en av Lilla Edets kommun. 
Vi hoppas få besked med det 
snaraste och därefter skulle 
byggnationen kunna komma 
igång omedelbart, avslutar 
Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Strategi för ”Knutpunkt Lödöse”


