
14  |  alekuriren   |   nummer 39  |   vecka 44  |   2007

Insänt

SURTE. Var det månne 
sista ”Bokens dag” som 
ägde rum på Surte Kul-
turhus förra lördagen?

– Förhoppningsvis 
inte, vi vill inte tro det 
i alla fall, säger Doris 
Hellman, ordförande i 
Surte-Bohus Biblioteks- 
och kulturförening.

Helgens arrangemang 
lockade ett 70-tal per-
soner där barnteatern 
”Mamma Mu städar” 
utgjorde huvudnumret.

Ingen har väl undgått de på-
gående diskussionerna och 
förslaget att flytta biblioteks-

verksamheten från kultur-
huset till Glasbruksmuseet. 
Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening kämpar med 
näbbar och klor för att så inte 
ska bli fallet.

– Tyvärr tappar man lite 
stinget när man ska plane-
ra för ”Bokens dag”. Det är 
inte lika roligt att jobba, säger 
Doris Hellman.

Årets upplaga av ”Bokens 
dag” blev trots allt väldigt 
positivt. Barnteatern lockade 
till många skratt hos de yngre 
besökarna och efteråt var det 
många som tog tillfället i akt 
att pröva lyckan i fiskdam-
men, köpa böcker och fika.

– ”Bokens dag” är ett trev-
ligt arrangemang som jag 
önskar ska fortsätta i många 
år framöver. Vi surtebor vill 
ha kvar biblioteket och kul-
turhuset i nuvarande form, 
säger Ann-Louise Johans-
son som kom tillsammans 
med sonen Joakim, 4 år.

– Tidigare bodde jag i 
Bohus och då lade kommu-
nen ner biblioteket där. Nu 
är risken överhängande att 
biblioteket i Surte naggas i 
kanten och att kulturhuset 
läggs ned. Tyvärr försvin-
ner det för mycket verksam-
het i de södra delarna av Ale 
för att det skall kännas riktigt 
bra, avslutar Ann-Louise Jo-
hansson.

Mycket folk på ”Bokens dag” i Surte
– Men var det sista gången?

Sara Bolin, 4 år från Nö-
dinge, tyckte det var kul på 
”Bokens dag” i Surte.

Ann-Louise Johansson från Surte hade tagit med sig sonen 
Joakim, 4 år, till Surte kulturhus i lördags.

Barnteatern ”Mamma Mu städar” lockade till många skratt.
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Jag har följt turerna kring ut-
bildning- och kulturnämn-
dens förslag om att flytta bib-

lioteket i Surte för att göra en 
besparing inom sin verksamhet. 

Någon kalkyl för beslutet har 
jag varken sett eller hört talas 
om. Det jag hört är att de ”nya” 
lokalerna har problem med mö-
gellukt och att det kommer att 
krävas flera åtgärder för att få ett 
fungerande bibliotek. Det är den 
ena sidan av myntet, den andra är 
om det verkligen kan vara rätt att 
göra besparingar på en fungeran-
de verksamhet när det egentli-
ga problemet ligger i gymnasiets 
verksamhet. Det är att jämföra 
med om en läkare skulle opere-

ra bort en frisk blindtarm istället 
för en trasig höftled bara för att 
det är billigare. Vi kan konstatera 
att Ale gymnasium har för många 
lärare med för liten tjänstgöring. 
Jag kan inte förstå hur man kan 
ha 14 lektionstimmar i veckan 
och en lön på ca 30 000 kronor. 
För mig är 14 timmar inte ens 
halvtid även om jag behöver för-
bereda mig. 

Den tredje sidan på myntet är 
att vi politiker är till för att fö-
reträda medborgarnas intres-
se, vi är alltså deras röst i syste-
met för att de skall få den service 
de anser sig behöva - inom rimli-
ga gränser.

För mig är det självklart att när 
en hel by reser sig som en man 

för att behålla sitt bibliotek 
och samlingssal så är det vår 
(dvs politikernas) skyldighet 
att se till att det blir så. Jag 
hoppas att politikerna i ut-
bildnings och kulturnämn-
den tar sitt ansvar och låter 
biblioteket och samlingssalen 
i Surte ligga kvar och lägger 
sin energi på att lösa de verk-
liga problemen.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Dags att ta tag i de 
verkliga problemen

Nu är det åter dags för 
den årliga barnboksfes-
ten på huvudbiblioteket 
i Nödinge, årets tema är 
Astrid Lindgren. 

I år skulle Astrid Lindgren ha 
fyllt 100 år, det firas på Barn-
bokens dag i Huvudbibliote-
ket i Nödinge på lördag.

I utställningen ”Världens 
bästa Astrid” har barn på för-
skolor och skolor i Ale byggt, 
ritat och målat med inspira-
tion från Astrid Lindgrens 
berättelser. I miniutställning-
en ”Astrid brydde sig” lyfts 
bilden av Astrid som opini-
onsbildare fram. 

I biblioteket kan man höra 
Astrid Lindgrenberättelser 
på sagostunden, pröva på att 
tälja i Snickerboa, gå poäng-
promenad och fiska böcker i 
bokfiskedammen. Alla barn 
som vill får gärna komma ut-
klädda till någon Astrid Lind-
gren-figur!

Barnbokens dag av-
slutas med familjeföre-
ställningen "Pilutta dej!". 
Alla kan vi någon sång från 
Astrid Lindgrens vis-skatt! I 
den här familjeföreställning-
en för hela familjen spelar och 
sjunger barn från Ale välkända 
sånger från bland annat Emil, 
Pippi och Madicken.

��� 

Barnbokens 
dag i Nödinge
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Ny miljöbil!

SUBARU JUSTY
0,5 l/mil, CO -utsläpp 118 g/km. 10 000 kr i miljöpremie.
Fri försäkring i 6 mån*. Standardutrustad med bl a:

4 airbags Luftkonditionering CD-stereo

 Från 119 900:–
Bränsleförbr. bl körn 5,0 l/100 km, CO²-utsläpp bl körn 118 g/km, miljöklass 2005.
* Erbjudandet om ”Fri försäkring i 6 mån” gäller bilar beställda före 2007-11-19.
Fri service: 3 år eller vid 1.500, 3.000, 4.500 mil.

 10 000:-
i miljöpremie!

Professionellt montage!
Snabb och personlig service!

Ring och boka tel 0303-21 16 27
FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV


