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I Surte finns ett bibliotek. 
Det är inte stort men det 
är trivsamt och utnytt-

jas av många för såväl boklån 
som tidningsläsning. Det 
ligger rätt placerat, mitt i byn, 
nära Konsum och nära äld-
reboendet i Fridhem. Knutet 
till biblioteket finns en aktiv 
förening som anordnar väl-
besökta träffar med fint kul-
turellt innehåll i den intillig-
gande samlingssalen.

Nu hotas biblioteket av 
nedläggning. Ja, man kallar 
det inte för nedläggning utan 
flytt men i praktiken är det 
samma sak. Man tänker pla-
cera det i muséum, i Glas-
bruksmuséet.

Egentligen tar man död på 
eller starkt begränsar minst 
två verksamheter. I muséet 
verkar brukssôngar, en för-

ening som samlar ihop och 
tar till vara Surtes gamla glas-
brukstradition. Skall biblio-
teket flyttas dit blir den verk-
samheten lidande. Vilka delar 
av muséet som skall offras är 
mycket oklart i dagens läge. 
Dock kan man redan nu kon-
statera att det inte finns något 
vettigt alternativ. Samlings-
salen vid biblioteket rymmer 
100 personer. Någon liknan-
de lokal finns inte vid Glas-
bruksmuseet.

Muséet är idag fint och 
ger en inblick i gångna tiders 
liv i ett brukssamhälle. Men i 
stället för att krympas behö-
ver det utvecklas. Det finns 
en hel del lagrat material som 
borde komma besökarna till 
del.

Kring såväl biblioteket som 
Glasbruksmuseet finns en 

mängd ideella verksamheter 
drivna av några hängivna per-
soner. Med alla de timmar de 
lägger ner på sina verksamhe-
ter utgör de en samhällsresurs 
som inte kan mätas i pengar. 
Deras arbete borde stöttas av 
kommunen och inte motar-
betas.

Man säger att flytten skall 
ske på grund av ekonomis-
ka skäl. Men har någon tagit 
reda på vad det kostar att 
inreda nya lokaler för såväl 
biblioteket som muséet? Hur 
många år tar det innan den 
räkningen är betald?

Flyttar man biblioteket bär 
man sig lika tokigt åt som de 
länder som en gång omvand-
lade sina kyrkor till sädesma-
gasin.

Gudmar

Kulturen i Surte starkt hotad!

ALVHEM. I fredags 
arrangerade Ale Före-
tagsforum sopplunch på 
Kungsgården.

Posten stod som värd 
och hade valt mark-
nadsföring som tema.

Det blev på många 
sätt en komplex diskus-
sion, med många anta-
gande men utan givna 
svar.
September månads företags-
träff var förlagd till Ale Gol-
klubbs idylliska anläggning på 
Kungsgården i Alvhem. Förut-
om att Ale GK förfogar över 
en golfbana i toppklass erbju-
der man också utmärkta kon-
ferensmöjligheter i rogivande 
miljö. Det fick om inte annat 
sopplunchens besökare ett tyd-
ligt bevis på.

När Kjell Lundgren från 
Ale Utveckling hälsat välkom-
men överlämnades ordet till 
kommundirektör Stig Fre-
driksson. Han redogjorde för 
den strategiska plan som anta-
gits för 2008.

– Den strategiska planen är 
ett styrdokument i Ale kom-

muns organisation. Innehållet 
bestämmer politikerna, struk-
turen och upplägget är vi tjäns-
temän involverade i, sade Stig 
Fredriksson och fortsatte:

– Det finns en vision 2020 
som säger: ”Det goda livet i Ale 
är nära, nytänkande och natur-
ligt.” Entreprenöriellt tänkan-
de kommer att genomsyra vår 
strategiska plan.

Margareta Melander, från 
Postens försäljningsorganisa-
tion, talade under rubriken: 
Marknadsföringens betydelse 
och konsumentens beteende i 
framtiden.

– Vad vi med all säkerhet 
kan säga är att marknadsfö-
ring och reklam kommer att 
bli ännu viktigare i framtiden. 
Det kommer att ställas ökade 
krav på marknadsförare, bruset 
i samhället blir större och upp-
märksamheten mindre.

Det blev mycket siande om 
framtidens reklamindustri och 
de utmaningar som väntar lan-
dets alla marknadsförare.

– De går en svårnavigerad 
framtid till mötes. Vi vet att 
vi kommer att stå för en kom-
plexare konkurrens, komplex-

are kommunikation och kom-
plexare konsumenter.

På frågan om vilka reklam-
kanaler som kommer att bli 
morgondagens vinnare svara-
de Margareta Melander.

– Direktreklam och tv 
kommer fortsätta öka, däremot 
tror vi att bioreklam kommer 
att få stryka på foten. Vi ser 
också en nedåtgående trend 
för dagstidningar.

Näringslivschef Jerry Brat-

tåsen avrundade tillställning-
en genom att slå ett slag för 
kommande arrangemang i Fö-
retagsforums regi, kvällsmötet 
i Ale gymnasium den 24 okto-
ber och frukostmötet på Hotel 
Surte den 30 november.

JONAS ANDERSSON

– Margareta Melander om morgondagens konsumenterens konsumenter

Framtidens marknadsföring är en 
komplex historiastoria

Älvängen - Tel: 0303-74 80 55

För ytterligare info: www.alefast.se

BOSTADSRÄTT I BOHUS
Visning torsdag 11/10 18:00-18:30. 3 rum och kök längst in på Byvägen vid vändplats. Kan 
du göra lite jobb själv kan du få en lägenhet till ett mycket bra pris då lägenheten är i behov 
av viss renovering.  Nära bussar, affärer i Bohus centrum, skolor och kommunal service. 15 
min. till Göteborg. Begärt pris 425 000 kr. Månadsavgift 3 171 kr.
Ring för bokade visningar 0705-414186

SKEPPLANDA. HELRENOVERAT, BARNVÄNLIGT OMRÅDE
Visning onsdag 10/10 18-19. Hus med generösa utrymmen, allt i bästa skick. Luft/vatten 
värmepump eller eldning i vedpanna med acc-tankar. Huset är omdränerat och isolerat 1996. 
Nytt tak 2005. Ny panel på gavlarna 2005. Nära till skola, bussar, badhus och vårdcentral. 
Begärt pris 1 875 000 kr/högstbjudande. Ring för bokning 0705-414186

Husvisning i Älvängen

Säljs av Byggs av

Välkommen den 9 oktober, kl. 17-19

Derome Förvaltning uppför sexton villor i Emmylund. 

Här omges du av vacker natur och goda kommunika-

tioner. Vi erbjuder enplansvillan Emma 119 m2 inkl.

carport och förråd. Invändigt finner du hög standard. 

Friköpt tomt, ingen fastighetsskatt de första 5 åren och 

10-årigt konsumentskydd. Säljs med äganderätt och 

inflyttning från jan 2008. Pris 2 665 000 kr (fast pris). 

Vi ger dig möjlighet att bo tryggt i vackra hus!

Vid frågor kontakta BoKnuten Göteborg, Carin och 

Stefan, tel. 031-69 00 34. Vägbeskrivning: Älvängen 

centrum, vänster vid Göteborgsvägen, ca 1 km, vid 

fotbollsplan ta höger Emmylundsvägen, se skyltar mot 

visningshuset. Läs mer på www.deromeforvaltning.se.

www.boknuten.se www.deromeforvaltning.se
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Nu nalkas antagligen 
beslut om flytt för 
Surte bibliotek och 

uppsägning av möteslokalen. 
Det har hört sägas att tjänste-
män är fast beslutna att driva 
igenom flytten. Är det sant? 

Måste nämnden dansa 
efter tjänstemännens pipa, 
eller har den kraft att säga nej 
till förslaget? Ge uppdrag att 
komma med andra alternativ? 
Måste det sättas krokben för 
alla de föreningar som lägger 
ner så mycket arbete ideellt? 

Någon har sagt mig ”vi 
måste göra något för museet”. 
Ska det ske på bekostnad av 
ett jättefint bibliotek, som 
ligger bra till för alla, handi-
kappsvänligt, välskött! Skall 
det bli så att på grund av ut-

rymmesskäl 
endast ett fåtal 
vuxenböcker kan 
köpas in per år? 
För skolbibliote-
ket måste natur-
ligtvis gå i första 
hand!

Till nämnden: 
Försök att se in-
vånarna i Surte-
Bohus, de vars 
skattepengar ni är satta att 
förvalta, de som har gett er 
förtroendet. Svik inte dem!

Skulle detta kommit på tal 
om det varit valår? Var det så 
klokt att fondera alla 40 mil-
joner, som kommunen gick 
med vinst förra året? Lite 
kunde väl gått till att om-
strukturera gymnasiet, så 

att vi i den glömda delen av 
kommunen fått vara ifred 
med våra verksamheter. Det 
räknas faktiskt till friskvård, 
det vi håller på med.

Doris Hellman
Surte-Bohus Biblioteks- 

och Kulturförening

Fler tankar rörande eventuell 
biblioteksflytt i Surte

Snart nalkas beslut om Surte bibliotek ska 
flyttas eller ej. Foto: Jonas Andersson
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