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ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Nu är vi åter tillbaka till Hotell Surte för årets sista frukostmöte. Månadens värd 
är Swedbank, och programmet är spännande. Vi inleder med  information om 
vad som är senaste nytt från kommunen..

Huvudnumret blir en föreläsning av Eva Grennes om att se sin kapacitet, 
använda sin potential och därmed ta bort hindren så att all energi kan användas 
positivt i alla situationer. 

Swedbank upprätthåller också sin tradition att på novembermötet låta 
deltagarna provsmaka årets julöl från Ahlafors Bryggerier. Närvara, ett måste!!

FRUKOSTMÖTE
FREDAG 30 NOVEMBER KL 7.00 - 9.00

HOTEL SURTE

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!

Stig Fredriksson, kommundirektör

Se din kapacitet!
Eva Grennes, Stylist, Inspiratör

Vi provsmakar
Årets julöl från Ahlafors Bryggeri

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 7.00-7.40
 Du bjuder på din närvaro!!

Surte bibliotek funge-
rar väl. På Ale kom-
muns hemsida skri-

ver ni själva: Det trivsamma 
biblioteket mitt i centrum. 
Trots det försöker man från 
vissa håll montera ner ett väl 
fungerande bibliotek. Vi vill 
därför att ni som är ansvari-
ga svarar på följande frågor.

 

Bibliotekets läge
Biblioteket har idag det bästa 
tänkbara läget vid Göteborgs-
vägen. Snart kommer en pen-
deltågstation att byggas ut-
anför biblioteket som då i än 
högre grad kan bli Surtebor-
nas naturliga samlingspunkt.

Kvarnen ligger i ett indu-
striområde, ett gott stycke 
från Surte centrum. Hur stor 
minskning av antalet besö-
kare beräknar ni att det för-
sämrade läget skall leda till? 
Sämre läge och sämre lokaler 
leder lätt till mindre öppet-
hållande och färre personal. 
Hur mycket?

Bibliotekets volymer av 
media motsvarar cirka 65 Bil-
lyhyllor från IKEA. Mängden 
media svarar väl mot gällan-
de oskrivna normer för vad ett 
bibliotek bör ha. Det är jäm-
förbart med mediabeståndet i 
Skepplanda och Älvängen. Vi 
anser att Surte är värt ett lika 
bra bibliotek som de i Skepp-
landa och Älvängen.

Hittills uppvisade skisser 
pekar mot att långt mindre 
än hälften av det nuvaran-
de mediabeståndet får plats. 
Vilka delar tänker ni skära 
bort? Barn? Ungdom? 
Vuxen? Fack?

Om ett förslag presenteras 
där inte hela mediabestån-
det finns med, alternativt att 
bokhyllorna ställs så tätt att 
det blir trångt och otrivsamt, 
kanske inte ens handikapp-
anpassat, krävs en förklaring. 
Varför värderar ni Surte lägre 
än Skepplanda och Älväng-
en, för att inte tala om Nö-
dinge?

Expeditionsområdet
Lokalerna kan och måste 
kunna övervakas från expedi-
tionen för att personalen skall 
kunna ta ansvar för verksam-
heten. I direkt anslutning till 
expeditionen finns idag ett 
arbetsrum för preparering 
och annat internt arbete, två 
skrivbord och en dataplats. I 
direkt anslutning till expedi-
tionen men ändå avskilt finns 
idag ett pentry för persona-
len. I direkt anslutning till ex-
peditionen finns idag en per-
sonaltoalett.

Hittills presenterade för-
slag har inte på något sätt 
kunnat visa att skissmakarna 
har förstått de sambandsbe-
hov som tillfredsställs så ut-
omordentligt väl i Surte bib-
liotek. Varför presenterar 
man inte en funktionellt 
acceptabel lösning av ex-
peditionsområdet? Hur 
skall till exempel lokalerna 
kunna överblickas från ex-
peditionen?

 
Har de ideella förening-

arna i Surte något värde?
Bokens dag och Berättar-

dagen är exempel på samver-
kan med ideella krafter och 
där samlingssalen och kaféet 

används ihop med bibliote-
ket. Ideellt arbete innebär 
att samhället tillförs värden 
som inte kostar kommunen 
en enda krona. Om bibliote-
ket ges bättre förutsättning-
ar och arbetsro kan de ideel-
la krafterna stimuleras ytterli-
gare och biblioteket med sina 
biutrymmen fortsätta att ut-
vecklas som Surtes naturliga 
samlingsplats. Kombinatio-
nen bibliotek/konferenslo-
kal har ett mervärde som inte 
skall underskattas.

Det har cirkulerat rykten 
om att Bruksongars lägenhet 
från 1930-talet skulle monte-
ras ner och ersättas med titt-
skåp på vinden och att kaféet 
skulle försvinna, ryktena är 
många. Kvar står att ett ska-
deskjutet bibliotek och ett 
skadeskjutet museum skulle 
dela på vissa ytor. Biblioteket 
stöds idag av en ideell fören-
ing med många medlemmar. 
Dess arbete bygger delvis på 
att biblioteket ligger tillsam-
mans med samlingslokaler 
och kaféet. Museet stöds av 
föreningen Bruksongar. Att 
göra museet och biblioteket 
illa är att göra de ideella kraf-
terna illa, att göra Surte illa. 
Vilket värde har de ideel-
la organisationerna? Vilket 
värde har Surte?

 
Bitterheten är stor på många 
håll över det obegåvade sätt 
på vilket denna fråga har han-
terats hittills. Varför gör ni så 
här?

Surte-Bohus 
Biblioteks- och 
Kulturförening,                                          

Bibliotekets Vänner i norra Ale

Raka frågor till politiker i 
Utbildnings- och kulturnämnden

Vägarbetsområdet vid Ale Torg

Bättre varningar behövs

I Nol sitter Janne som 
fånge i sitt eget hem. Det 
har han gjort sedan mid-

sommar. Janne har arbe-
tat och betalat skatt till sam-
hället i hela sitt liv. Han har 
i många år tömt våra sopor 
här i kommunen. Ett tungt 
kroppsarbete, men ett arbete 
ute i det fria.

Men så för två år sedan blev 
Janne sjuk i cancer. Janne har 
kämpat och kämpar framle-
des sin kamp mot cancern.  
Sedan midsommar har Janne 
varit rullstolsbunden. Vad 
som nästan är värre är att han 
nu tvingas kämpa med Ale 
kommun för att få vad man 
tycker är självklart, en hiss 
så att han kan komma utan-
för hemmet. Idag kan han 
inte ens duscha hemma utan 
blir transporterad till Vika-
damm 1 gång/veckan av sjuk-
transporten. 

Huset som Janne och hans 
fru bor i är inte anpassat till 
en handikappad. Janne är för-
visad till första våningen som 
saknar dusch. Där finns bara 
en vanlig enkel toalett. Bad/
duschrum finns i källare res-
pektive andra våning och dit 
kommer inte Janne. För att 
komma ur huset måste färd-
tjänsten där bära Janne ut 
till bilen. Vid några tillfäl-
len har det kommit en tjej 
som inte väger 50 kilo. Då 
måste Jannes fru hjälpa till 

att bära ner Janne till bilen. 
Följden av detta blev ett rygg-
skott. Jannes fru behövs till så 
mycket annat. Frun kan inte 
arbeta utan är hemma för vård 
av anhörig. Som sådan måste 
hon vara Janne behjälplig 
med det mesta i hans livsfö-
ring. Hjälp för att gå på toa, 
mediciner, mat, ja i princip 
allt. Och nu när det kommer 
snö och is, som det gör på vin-
tern, så kommer Janne inte 
ens upp till Vikadamm.

Med en hissanordning 
skulle Janne kunna komma 
ut ur huset, med rullstolen, 
själv.

Under augusti/septem-
ber ansökte Janne, via sin fru, 
bidrag från kommunen, till 
hiss. Paret insåg då att något 
behövdes göras så att Janne 
kunde komma ut ur huset. 
Det hör till saken att detta är 
ett par som aldrig klagar. De 
hade självklart trott att snart 
kan Janne gå själv igen. Men 
nu har Janne suttit i rullstol i 
sex månader. Sedan dess har 
det varit ett himla rännan-
de på folk i huset, men det 
händer ingenting.

Handläggaren från bygg- 
och miljöförvaltningen har 
varit i hemmet hos Janne och 
utrett ärendet. Det har räk-
nats, fotograferats och offe-
rerats.  Då kostnaden för hiss 
och arbete översteg handläg-
garens delegation skulle ären-

det behandlas på arbetsutskott 
i måndags, 19/11. Den 20/11 
ringer handläggaren upp och 
meddelar att ärendet inte har 
tagits upp i utskottet, då hon 
inte tagit med att det behöv-
des läggas en platta och att det 
skulle innebära en ytterligare 
kostnad. Nästa utskott är inte 
förrän i januari 2008.

Vi som skriver är vänner 
till Janne.  Om man är sjuk 
så orkar man inte alltid bråka. 
Janne har fullt upp med att 
kämpa mot sin sjukdom. Vi 
ser alla vilken otrolig kämpe 
Janne är. Janne behöver, som 
vi alla, få känna att han har en 
frihet att komma utanför sitt 
hem. Han vill kunna komma 
utanför dörren om solen 
skiner en dag, eller få åka och 
hälsa på sina barn. 

Det verkar som om man 
väntar på att Janne skall dö, 
så att man slipper kostna-
der. Men nu har han faktiskt 
varit hemma i snart 6 måna-
der. Om Janne varit på sjuk-
hus, eller sjukhem, hade han 
kostat massor med pengar. 
Nu klarar han sig hemma med 
hjälp av sin fru, hemsjukvård 
och hemtjänst. En ren vinst 
för sjukvården, men jag vet 
också att pengarna inte finns 
på samma ställe. Här handlar 
det inte om pengar, utan en 
människas rätt till integritet 
och självständigt liv.

Vännerna

Fånge i sitt eget hem

För ca 14 dagar sedan 
kontaktade jag pro-
jektledning vid gamla 

Tudor via en ”informations-
dam” och påpekade att väg-
varningen / skyltningen sö-
derifrån vid Ale Torg var un-
dermålig och mycket svår 
att se i mörker speciellt med 
regn, dimma eller snö.
Linjemarkering saknas dess-

utom på vägen.
Några hade tydligen påpekat 
detta före mig och man gjort 
en undersökning att det inte 
inträffat fler olyckor än tidi-
gare!!!

Jag är rädd varje gång jag kör 
denna sträcka på kvällen och 
ser olika tillbud hela tiden.
Senast idag var det en bil som 

kört av vägen vid kurvan.

Måste det inträffa en dödso-
lycka innan det blir någon för-
bättring?

Jag kräver en bättre varning – 
förslagsvis på samma sätt som 
det är gjort norrifrån på E 45

Lars-Göran Granström

Jan-Erik Olsson, Ale 
Exploatering, skri-
ver mycket om visioner, 

bland annat att Ales svaghet 
och olycka är de små sam-
hällena.

Varje ort har sin egen 

unika förutsättning. Genom 
att analysera de möjli-
ga framgångsfaktorerna för 
varje ort kan grund hittas för 
utveckling av respektive ort 
på dess egna meriter och för-
tjänster.

Tydligen har inte Surte 
och Bohus dessa meriter, ef-
tersom avvecklingen har 
varit och är stor.

Invånare i södra delen av Ale

Avveckling istället för utveckling i Bohus och Surte

Vi åkte förbi busshåll-
platsen Dalån i sön-
dags och vad får vi 

se. Jo, att någon har ställt 
av fönster, på busshållplat-
sen. Hur dum får man vara. 
Glaset i fönstren går ju att 
spåra, glaset har ju ett serie-
nummer som ju lätt går att 
spåra när polisen har tagit 

hand om fönstren. Detta 
har nog inte den intelligente 
som ställde dem där räknat 
ut. Tänk att ni fortfarande, 
ni dumma inskränkta män-
niskor som ju inte ens sparar 
på avgiften till sopstationen: 
Det är gratis.

Hoppas att ni får ett rejält 
med böter, det vore ju trist att 

haft så mycket besvär utan att 
få Crédit för det. Förresten, 
vet ni vad det är för skillnad 
på dumhet och intelligens? Jo, 
dumheten har ingen gräns…

Erik och Lena Alexandersson

Avgiften på sopstationen är gratis


