
SURTE. Förslaget om 
att flytta Surte biblio-
tek till Glasbruksmu-
seet har väckt ont blod 
i samhället.

I tisdags träffades 
parterna, berörda fören-
ingar och utbildnings- 
och kulturförvaltningen.

Något konkret för-
slag finns ännu inte 
och innan beslut tas 
kommer ett nytt möte 
att utlysas.

Föreningen Bruksongar, 
PRO och Surte-Bohus bib-
lioteks- och kulturförening 
bjöds in till Glasbruksmuseet 
i tisdags. Där redovisades för-
slaget i sin helhet, men några 
applåder blev det inte.

–Nej, vårt förslag är inte 
särskilt populärt, men sam-
talstonen var väldigt god och 
jag tycker mötet var bra, sa 
utbildnings- och kulturnämn-
dens ordförande, Monica 
Samuelsson (s).

Att förslaget var svårt att ta 
till sig kan också ha berott på 
att det var dåligt förberett.

–Det verkade inte genom-
tänkt. De pratade om att ta 
museets entré och delar av 

utställningshallen i bruk för 
att där skapa ett bibliotek. Jag 
tror personligen inte att det 
går att genomföra, konstate-
rar Doris Hellman, ordfö-
rande i Surte-Bohus biblio-
teks- och kulturförening.

Föreningarna framförde 
sina synpunkter och inväntar 
nu nästa möte.

Startar processer
– Jag tror ändå att mötet star-
tade en del processer, både 
hos oss och hos dem. Det 
gäller att hitta konstruktiva 
lösningar. Min förhoppning 
är att alla förstod varför vi 
måste se över våra kostnader, 
säger Monica Samuelsson.

Bakgrunden till förslaget 

att flytta Surte bibliotek från 
centrum till Glasbruksmu-
seet är rent ekonomiska. För-
valtningen måste spara och 
har fått i uppdrag att se över 
alla externa lokaler, där kom-
munen betalar hyra. Protes-
terna handlar dels om flytten 
från centrum dels om att bli 
av med samlingslokalen som 
finns i anslutning till bib-
lioteket idag. Här har flera av 
föreningarna sitt tillhåll och 
framför allt arrangerar de 
sina evenemang där. 

I början av oktober väntas 
nästa möte.
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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-

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-
d n h r m mål ättnin tt

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 

– Samtidigt ve
detta är en känslig
vill genomföra för
i samråd med berö
ingar och har därfö
nat till en dialog. J
det finns en förståe
slutet och personlig
att det kan bli rikti

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

– Beslut tas i 
nämnden nu 
på fredag

Surte bibliotek flyttas till Glasbruksotek flyttas till Glasbruksmuse

Dialogen har startat
Idén om att 
flytta Surte 
bibliotek 
inte poppis
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