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SURTE. Ilskna surte-
bor med plakat var vad 
som väntade ledamö-
terna i Utbildnings- och 
kulturnämnden när de 
anlände till dialogmötet 
på Glasbruksmuseet i 
onsdags kväll.

Protesterna till trots 
pekar det mesta på att 
Surte Kulturhus läggs 
ned och att biblioteks-
verksamheten integre-
ras med museet.

– Jag är så arg och 
besviken, men än är 
hoppet inte ute, säger 
Doris Hellman, ordfö-
rande i Surte-Bohus 
Biblioteks- och Kultur-
förening.

Surtebornas manifestation 
visar med all tydlighet vad de 
anser om förslaget att stänga 
kulturhuset och låta bibliote-
ket flytta in i Glasbruksmu-
seet. En halvtimme innan det 
att dialogmötet, med repre-
sentanter från Utbildnings- 
och kulturnämnden, förvalt-
ningschef Carina Abréau och 
medlemmar ur Surte-Bohus 
Biblioteks- och Kulturför-
ening, PRO samt Bruksong-
ar, skulle ta sin början fanns 
argsinta bybor samlade på 
gårdsplanen framför muse-
ets entré.

– Det är fruktansvärt hur 
de kan göra så här. Det är ett 
dråpslag mot Surte. Jag för-
står inte hur de tänker, om de 
tänker, sade en uppretad sur-
tebo som lokaltidningen pra-
tade med.

Dialogmötet gav inga nya 
besked. Förslaget om att låta 

flytta biblioteket till Glas-
bruksmuseet kvarstår och 
samlingslokalen som finns i 
kulturhuset ersätts inte med 
någon ny.

– De är orubbliga i sitt för-
slag. Jag tycker det känns be-
drövligt rent ut sagt. Vi blir av 
med vår kulturlokal och det är 
väldigt illa för Surte samhäl-
le. Dessutom tror jag inte alls 
på idén att samordna bibliote-
ket med museiverksamheten, 
säger Doris Hellman.

– När man lyfte fram argu-
mentet att skolbarnen får när-
mare till biblioteket började vi 
att bua. Det innebär ju i sin tur 
att de äldre får längre väg att 
gå, fortsätter Hellman.

Stämningen på onsdagens 
dialogmöte var allt annat än 
gemytlig. Nämndordföran-
de, Monica Samuelsson (s), 
höll sig dock lugn och har för-

ståelse för föreningsrepresen-
tanternas reaktioner.

– Man vill ha kvar det man 
har idag och kan inte tänka sig 
någon som helst förändring. 
Jag förstår att de kämpar och 
har stor respekt för det, säger 
Monica Samuelsson.

Det förslag som förvalt-
ningen har jobbat fram inne-
bär att biblioteket samordnas 
med museets entréplan. Cafét 
blir kvar liksom den gamla lä-
genheten, men dessa blir en 
integrerad del av biblioteks-
verksamheten.

– Glasutställningen som 
finns på nedervåningen flyttas 
upp till andra våningen. Glas-
hyttan blir den del som utgör 
mest hyllmeter för bibliote-
ket. I övrigt blir utställnings-
hallen kvar precis som den är 
nu liksom sammanträdesrum-
met, säger Monica Samuels-
son och fortsätter:

– Att vi väljer att inte ersät-
ta samlingslokalen är impo-
pulärt. De kan inte tänka sig 
att ha arrangemang i någon 

annan lokal som kommunen 
äger. 

Ett nytt dialogmöte är pla-
nerat till onsdagen den 21:e 
november och Utbildnings- 
och kulturnämnden väntas 
ta beslut i ärendet på sitt de-
cembermöte, i samband med 
att man fastställer detaljbud-
geten.

Är det en ening nämnd som 
går till beslut?

– Nämnden var enig om 
att ta fram förslaget. Om det 
är en enig nämnd som går till 
beslut kan jag däremot inte 
säga, förklarar Monica Sam-
uelsson och avslutar:

– Min avsikt är att på 
vårt nästa nämndmöte före-
slå nämnden att begära hos 
kommunstyrelsen en över-
syn av samlingslokaler i kom-
munen.
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Jonas Andersson
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Uppretade surtebor på plats utanför Glasbruksmuseet för att visa sitt missnöje över kommu-
nens planer på att lägga ned Surte Kulturhus och flytta biblioteksverksamheten till museet.

Tore Berghamn (fp), vice ordförande i Utbildnings- och kultur-
nämnden, samtalade med några av demonstranterna.

Surtebornas sista strid!
– Starka protester mot biblioteksflytt

Representanter från Surte-Bohus Biblioteks- och Kulturför-
ening, Bruksongar och PRO medverkade på onsdagens dialog-
möte. De är besvikna över det framtagna förslaget, men har 
ännu inte givit upp hoppet om att kunna rädda kulturhuset 
undan nedläggning.
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Men socialdemokraterna är inte eniga i frågan
SURTE. Beslutet om bib-
liotekets framtid i Surte 
närmar sig.

Protesterna är starka 
och enligt tidningens 
källor råder oenighet 
hos de röda.

Frågan kommer tro-
ligtvis att lyftas hos 
socialdemokraterna.

Biblioteksfrågan i Surte har 
blivit en laddad affär. Ut-
bildnings- och kulturnämn-
den försöker hitta sparåtgär-
der för att uppfylla kravet på 
budgetföljsamhet. Förvalt-
ningen presenterar nu förslag 

som kan bli politiskt känsliga. 
Att flytta biblioteket i Surte är 
en sådan.

–Jag är för tillfället inte 
insatt i frågan. Det förslag 
som nu ligger har inte vi be-
handlat separat i partiet, utan 
det sköter våra politiker i Ut-
bildnings- och kulturnämn-
den, säger socialdemokrater-
nas ordförande Eva Eriksson 
på torsdagskvällen.

Kan det bli aktuellt att 
lyfta frågan i partiet?

– Vi kommer självklart 
att få en rapport av Monica 
Samuelsson. Att protesterna 
är stora vet vi, men samtidigt 

är vi i den situationen att vi 
måste vidta åtgärder för att få 
ihop räkenskaperna.

Enligt välinsatta social-
demokrater är partiet långt 
ifrån överens i biblioteksfrå-
gan. Det kan bli en häftig 
intern debatt.

– Det är en känslig fråga, 
men jag har inte alla korten 
på bordet utan får avvakta att 
uttala mig tills jag har pratat 
med Monica, hänvisar Eva 
Eriksson.

Vågar partiet gå emot folk-
stormen i Surte?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Eva Eriksson, ordförande för 
socialdemokraterna i Ale.


