
Förra veckans rapportering om pla-
nerna på att flytta Surte bibliotek 
var som att kasta papper i elden, det 

flammade upp rejält och efter en kort stund 
lugnade sig allt. Nu ska alla parter träf-
fas och föra en kreativ dialog runt ämnet. 
Det handlar inte enbart om att flytta bibli-
otekets böcker till Glasbruksmuseet för att 
spara lokalhyra. För PRO och andra för-
eningar skulle uppsägningen av lokalen i 
Surte centrum också innebära att den träff-
punkt som funnits i samlingslokalen bakom 
biblioteket riskerar att gå förlorad. Det be-
slutet kommer de inte tillåta någon att ta, 
utan att de fått göra sin röst hörd.

Utbildnings- och kulturnämnden 
beslutade med anledning av turbulen-
sen att flytta fredagens nämndsammanträ-
de till september. Den politiska ledning-
en insåg att underlaget för beslut var brist-
fälligt med hänsyn till den uteblivna dialo-
gen. Om de var informerade om det innan 
– eller blev det i samband med förra veck-
ans artiklar – är nu ointressant. Det vikti-
gaste är att de folkvalda backade när kriti-
ken uppenbarade sig. Det betyder inte att 
de kommer att backa i frågan om sitt för-
slag, men nu kommer det gå rätt till. Det 
blir en saklig dialog om förutsättningar, 
möjligheter, begränsningar och konsekven-
ser. Alla får säga sitt och sedan är det upp 
till de politiska representanterna att fatta 
klokast möjliga beslut med hänsyn till såväl 
folkviljan som ekonomin. I mina ögon är 
det tämligen klart att nämnden måste spara 

rejält med pengar för att klara budgeten. 
Frågan är vilka alternativ som finns? Om 
biblioteket ska vara kvar lär det bli på be-
kostnad av något annat och när de ställs 
mot varandra kanske en flytt ändå känns 
mest logisk? Förändringar är alltid obekvä-
ma, men innebär inte alltid försämringar. 
Det är viktigt att lägga på minnet.

Det viktigaste att lära av det här fallet 
är att förändringar som rör så många män-
niskor kan man inte smyga med. Det är 
dömt att misslyckas. Fram med korten 
direkt, de synas ändå till slut. Den slutsat-
sen tror jag alla drar av det här. Återstår att 
se vad beslutet blir, det kanske blir detsam-
ma som var planerat men denna gång lär i 
så fall alla känna till det.

Nödinge kyrkoråd har däremot inte 
backat. Insändarna fortsätter att strömma 
in från upprörda församlingsbor som nu 
verkar göra verklighet av sitt hot att lämna 
kyrkan. Beklagligt att denna fråga, som 
också rör många, ska vara så svår att be-
handla i dialogform. Det finns ju två åsikter 
i frågan, men av veckans tio 
insändare, varav ett antal bara 
publiceras, är samtliga från en 
part. Den andra parten sitter 
tyst, men ibland kan även det 
säga väldigt mycket. Vän av 
ordning tycker ändå att man 
bör svara på tilltal...
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Ibland kan total tystnad 
säga väldigt mycket

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!

Älvängen

0303-74 60 61

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

NOLDAGEN
Lördag 1/9

Kl 09.00 Nolängen

- Café -
- Sargfotboll -
- Hoppborg -

- Fotboll hela dagen -

Välkomna!

Kallelse
Till alla medlemmar inom vård och omsorg.

Information angående det lokala avtal om sysselsättningsgraden 
samt regelverk vid önskad höjd sysselsättningsgrad.

Onsdagen den 29/8 kl 18.00 i Folkets Hus i Nol

 Hälsningar Kommunal sekt 47.

VÄST

Skrotpremie 600-3000 kr
Även hämtning

Tel. 020-72 72 72 
Öppet 08.00-22.00

SKROTBILAR KÖPES

Bada i poolen,Bada i poolen,
bastu/badtunna ochbastu/badtunna och 

njut av vår buffénjut av vår buffé 
inkl lättdryckinkl lättdryck fför endastör endast 

2200:-00:- /pers/pers
(minst 5 personer)(minst 5 personer)

Vi har fullstVi har fullständiga rättigheter!ändiga rättigheter!

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Nyinkomna kläder fär hela familjen!
NYA fina möbeltyger 50:-/m

Markisväv 75:-/m Linne 60-70:-/m
Mängder av gardintyger 20:-/m

Vackra broderade tyger!
Gardinstänger & tillbehör

Färdigsydda gardiner, Paneler 20:-/m
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

LAGERFÖRSÄLJNING

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär till lägsta 
dagspris. Litervis eller hela lådor. Nykokt 
hjortron- blåbärs- tranbärs- och lingonsylt 
(60-65% bärhalt). Endast svenska bär. 
Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil. 

varje lördag fr. 4/8 till 8/9: 
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid 
vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, Lilla 

Edet Järn & Trä 15. 
0708-26 61 34 (ingen förbeställning)

Grattis Gunilla!
Ett stort varmt grattis till Gunilla 
Nilsson från Nol som vann 
Sommartävlingen. Vi alla önskar 
dig en härlig weekend i Malmö!
Rätt svar: Turning Torso är 190m hög

Inget beslut om 
Surte Bibliotek
SURTE. En strimma hopp tändes i 
veckan för de som inte vill se en flytt av 
Surte bibliotek. 

Utbildnings- och kulturnämnden 
ställde nämligen in fredagens planerade 
sammanträde.

– Dels var det väldigt få ärenden och dels berodde 
det på förra veckans uppståndelse runt biblioteket 
i Surte. Det kändes inte rätt att ta något beslut, 
då så många påpekat att dialogen varit bristfäl-
lig. Nu ska vi träffa de berörda föreningarna och 
ha en bra dialog runt situationen så får vi se vad 
vi kommer fram till. Det tycker jag känns väldigt 
bra, säger nämndens ordförande Monica Sam-
uelsson (s).

PRO, Bruksongar och Surte biblioteks och kul-
turförening har protesterat kraftfullt mot försla-
get att flytta biblioteket till Glasbruksmuseet.


