
Surte bibliotek finns 
i dag i moderna och 
trivsamma lokaler, cen-

tralt placerade i Surte. Huset 
med bibliotek och mötes-
lokaler är byggt i början av 
nittiotalet och arkitektrita-
des för att på bästa sätt an-
passas till verksamheten.
Biblioteket har blivit 
en omtyckt mötesplats 
för Surtes invånare och 
lokalerna används flitigt av 
ortens föreningar.

När planerna på att 
flytta verksamheterna blev 

kända i somras reagerade 
invånare och föreningar 
i Surte med protestbrev, 
tidningsinsändare, arga 
telefonsamtal samt frågor på 
höstens ortsutvecklingsmöte.
Alekuriren och Göteborgs-
Posten kommenterade i 
tidningsartiklar de ilskna 
protesterna.
Motståndet mot flytt-
planerna har gett resultat. 
Utbildnings- och kultur-
nämnden har lyssnat på 
den lokala opinionen och 
föreningarna har fått löfte 
om att möteslokalerna intill 
biblioteket skall behållas. 
(Uppgift i GP 12/11 -07 av 
nämndens ordförande).

Men hur blir det med 
biblioteket?

Bibliotekets nuvarande 
läge i Surte centrum det 
bästa tänkbara, nu och i 
framtiden!
Biblioteket ligger ”vägg i 
vägg” med möteslokalerna 
och föreningarna och 

biblioteket har ett om-
fattande samarbete in-
riktat på studie- och kultur-
verksamhet.
Bibliotekets stödförening, 
”Surte-Bohus Biblioteks- 
och Kulturförening”, har 
registrerat 380 betalande 
medlemmar för år 2007 och 
redovisar i sin årsberättelse 
en imponerande och 
omväxlande kultur-
verksamhet med inslag av 
musik, sång, teater och 
föredrag för barn och vuxna.
Biblioteket och föreningarna 
lever verkligen upp till 
ambitionen att vara en 
mötesplats för  Surtes 
invånare!
Biblioteket ligger i 
alla avseenden på rätt 
plats. Läget kommer att 
ytterligare förbättras när 
väg- och järnvägsbygget 
är färdigt år 2012 och 
stationen i Surte får ta 
emot en ström av resenärer 
som passerar biblioteket 
på sin väg till och från 

pendeltåg, expressbussar och 
lokalbussar. (Se bifogade 
framtidsritning från 
Banverket och Vägverket).

Utbildnings- och 
Kulturnämndens beslut…
Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet har majoritet 
i Ale kommun. Det är 
min förhoppning att ovan 
redovisade sakuppgifter 
leder till att våra partiers 
ledamöter i nämnden inser 
att planerna på att flytta 
biblioteket är till skada 
för Surtes biblioteks- och 
kulturverksamhet och att 
man därför säger nej till 
förslaget.

Kenneth Andersson
Ersättare för Vänsterpartiet i Utbild-

nings- och Kulturnämnden
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Ibiza blandad körning 4,6-7,9 l/100 km, CO2 120-190 g/km. Leon blandad körning 5,2-8,3 l/100 km, CO2 139-199 g/km. Altea blandad körning 5,4-8,1 l/100 km, CO2 145-194 g/km. Altea XL blandad körning 5,4-7,8 l/100 km, CO2 145-187 g/km. Alhambra blandad körning 6,6-10,8 l/100 km, C02 178-259 g/km.
Miljöklass 2005/2005PM. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti (Alhambra 6 år) samt SEAT Servicex Mobility. *SEAT Prislån, 36 mån, 30% kontant, 46% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar (effektiv ränta 7,22-7,78%).

**Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. SEAT Alhambra 2.0 TDI, förmånsvärde 1.800 kr. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Dieselpartikelfilter är standard på alla SEATs dieselmotorer. Paketerbjudanden gäller t o m 2007-12-31 på utvalda lagerbilar och så länge lagret räcker.

KAMPANJPRIS PÅ SAMTLIGA SEAT

SEAT Ibiza 1.4 85hk NU 109.900:-
Nu även med vinterhjul på köpet (värde ca 9.000 kr)!

5-d, 5-vxl, AC, Komfort-paket, Gäller endast lagerbilar !
Tillägg för metalliclack

SEAT Ibiza Miljöbil fr. 141.500kr
Grundutrustad med bl a ESP, ABS, 4 st krockkuddar,
fjärrstyrt C-lås samt eluppvärmda backspeglar. Just
nu! vinterhjul för 0 kr ,Gratis parkering + skatte
rabatter.

Alhambra 1,8T 150hk fr. 250.900 kr
Fullt utrustad 7-sitsig familjebil, helautomatisk
klimatanläggning, radio/ CD/ MP3, 17"lättmetallfäl-
gar, färddator. Vinterhjul på köpet 0 kr.

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15 www.gotecarlsson.se Göte Carlssons Bil AB

Vard 9–18 
Lörd 11–15

Nu fr209.900 :-

*Bränsleförbr blandad körning 5,8 l/100 km. CO2 157 g/km. Miljöklass 2005. 
Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

Bilen på bilden är extrautrustad.

Opel Vectra Kombi 1.9 CDTI 150 hk -08
• Dieselmotor med Partikel� lter • ECC klimat-
anläggning • Farthållare • CD/Radio med MP3 
• Framstolar 8-vägs manuellt justerbara inklusive 
svankstöd • med mera...

150 hk -08

0,58 
liter/mil*

Gäller order
 t o m  31/12 -07:

 6.000:- 
partikel� lter-

rabatt!

Filaregatan 7 Kungälv  0303-20 86 01  www.kongahallabil.se

En av marknadens
rymligate kombi!

Vinterkampanj!

Ord pris inkl utrustning 243.800:-

Nu

Fel att flytta biblioteket i Surte

Surte bibliotek i 
centrum idag.

Pendeltågstationen kommer enligt ett senare förslag att flytta ytterligare 50-100 meter söderut, vilket ger Surte bibliotek i 
nuvarande läge en ännu bättre position.

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00


