
ALAFORS. Två ungdomsför-
eningar med samma motiv.

Stoppa vardagsvåldet.
Lördag 8 december 

arrangeras en kulturdag på 
Pelarteatern i Alafors med 
tema "kultur mot våld".

Det är Nol-Alafors kulturfören-
ing som i samarbete med Löftet – 

unga arrangörer – arrangerar lör-
dagens kulturdag.

– Det ska ses som en manifes-
tation, en markering som säger 
att nu räcker det. Vi tycker att 
vardagsvåld som vandalism och 
misshandel måste uppmärksam-
mas mer, berättar Andrea Kööh-
ler, ung projektledare.

Besökarna kommer att erbju-
das sång, 
dans, 
musik, 
poesi, 
teater 

och dramatiska bilder. När Ale-
kuriren hälsar på är förberedelser-
na i full gång, bland annat smatt-
rar fotograferna Patrik Olssons 
och Joakim Östlings kamera mer 
eller mindre oavbrutet.

–Det första som ska möta pu-
bliken är en fotoutställning som 
börjar redan i trapphuset på vägen 
upp till teatern, säger Andrea 
Kööhler.

Från scenen framförs angeläg-
na budskap. Det mesta av upp-
trädandet svarar medlemmarna 
i Nol-Alafors kulturförening för, 

men när det gäller dansen är det 
Dansstudion som har ansvaret.

–Löftet håller i alla kringarr-
angemang och mycket av det 
praktiska. Våra två föreningar 
kompletterar varandra bra, säger 
Andrea Kööhler och hälsar Ale-
borna välkomna till Pelarteatern 
lördag 8 december.
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Det är ytterst anmärkningsvärt att 
Utbildnings- och kulturnämnden 
(UKN)  

•  Först sparkar man undan en mycket vä-
sentlig del av museiverksamheten genom 
att säga upp avtalet med glasblåsare Heino 
Jacobsson 

•  Sedan kallas föreningar till ”samråd” om en 
eventuell flyttning av biblioteket till mu-
seibyggnaden

•  Vid ”samråden” visade det sig att UKN ej 
hade gjort en konsekvensanalys av en flytt-
ning omfattande bl. a.:

• Ekonomi och kultur. 
•  Påverkan på samhället Surte och de olika 

föreningarna som använder samlingsloka-
len vid det nuvarande biblioteket.

•  Tillgänglighet av andra lokaler som er-
sättning för samlingslokalen vid nuvaran-
de bibliotek för ”hemlösa föreningar”
Det är orimligt att felaktig budgetering av 

UKN under flera år av gymnasiet kostnader 
där fler elever studerar i annan kommun än 
andra kommuners elever studerar i Ale skall 
drabba kultur mm i Surte.

Vi  föreslår  att:
•  Biblioteket ligger kvar på nuvarande 

plats.
•  Förhandlar med glasblåsare om ett nytt 

avtal för verksamhet i glashyttan
•  Om detta ej lyckas, använda glashyttan 

till utökad museiverksamhet. Det finns 
mycket material och idéer som ej tidi-
gare fått plats eller använts. 

Bakgrund
Utbildnings- och kulturnämnden 

(UKN) 
•  Dess AU tog i maj månad 2007 beslut 

att säga upp avtalet med glasblåsaren 
Heino Jacobsson

Vid sammanträde 2007-05-31 beslöt 
UKN att

•  § 61  Godkänna AU:s beslut om att ”säga 
upp hyres- och samarbetsavtal avseende 
glashyttan på glasbruksmuseet”  (med 
Heino)

•  § 51  Pkt 3. Utbildnings- och kultur-
nämnden uppdrar åt förvaltningen att 
arbeta fram förslag på framtida lokalan-
vändning i Surte för bibliotek och mu-
seiverksamheten i samråd med berör-
da föreningar. 

”Samråd”
Första samrådet med hölls 21 aug, det andra 
24 okt. Det tredje var bestämt till 21 novem-
ber, men avlystes dagen före. Deltagare:

UKN: Monika Samuelsson (ordf), Tore 
Berghamn, Åke Andersson samt förvalt-
ningschef  Carina Abréu. Inbjudna lokala 
föreningar (representanter): Surte Bohus 
biblioteksförening, Pensionärsorganisatio-
nen PRO och Kulturföreningen Bruksong-
ar.

UKN redovisade förslag som innebar att:
•   Biblioteket flyttas till museet plan 1. 
För museet innebär detta bland annat:
•  Museets lokaler minskas. Glashyttan 

försvinner. Glasmontern i entréhallen 
flyttas till entresolgången plan 2. 

•  Anställda i museet minskas till 2 och öp-
petdagar under veckan minskas. 

Sammanfattningsvis innebär detta att mu-
seiverksamheten krymper så att den ej känns 
igen. Dagens årliga  10 000 besök kommer 
att minska drastiskt.

Föreningarnas synpunkter
Vid ”samråden” ovan har framförts kritik 
mot förslaget med flyttningen, bland annat 
framfördes att:

•  Vid nuvarande placering av bibliote-
ket får närliggande företag ”draghjälp” 
av varandra. Konsum, blomsterhandel, 
post, café mm. 

•  Flyttas biblioteket blir de  föreningar 
som använder samlingslokalen vid bib-
lioteket separat eller tillsammans med 
bibliotekslokalerna  utan lokaler. Bibli-
oteksföreningen  lägges då ner.

UKN tog ej till sig argumenten som fram-
fördes vid ”samråden”. 

Styrelsen för 
Kulturföreningen BruksongarFilm är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Påminnelse

Ett gripande 
drama baserat 
på den svenske 
ambassadören
Harald Edelstams 
liv och hans 
kamp för att 
hjälpa flyktingar 
i Chile under 
militärkuppen
1973.

Lilla Spöket Laban 2

Spökdags
Söndag 2/12 kl 15.00

Mainé. Entré 60 kr.

Med Rolf Lasgård, Jonas Karlsson 
och Sofia Ledarp

Söndag 2/12 kl 18.00
Entré 70 kr.

Den Man 
Älskar

Kommande

Den Svarta 
Nejlikan

Söndag 9/12 kl 18.00
Entré 70 kr.
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På scen
Fred och bandet har 

Alepremiär på Balance.

 Fullsatt alla gånger innan! Fullsatt alla gånger innan!

BALANCERAD

Dundersuccé!

Fredag 7/12Fredag 7/12
& första fredagen varje månad

70- och 80-talsmusik hela kvällen!

Missa inteMissa inte

Ofattbara förslag 
i Surte

Kultur mot våld – manifestation i Pelarteatern

Patrik Olsson tog mängder av foton och resul-
tatet ser ni i trapphuset till Pelarteatern.

Nol-Alafors kulturförening i samarbete med Löftet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nol-Alafors kulturförening arrangerar i samarbete med Löftet – unga arrangörer – en kultur-
dag med tema; kultur mot våld.


