
På Ale kommuns hem-
sida beskrivs bibliote-
ket på följande sätt:

Det trivsamma biblioteket 
mitt i centrum. Biblioteket 
är handikappanpassat. Bland 
de tjänster vi kan erbju-

da förutom böcker kan in-
ternetdatorer, utställningar, 
musik och film nämnas. Vi 
är ett så kallat integrerat bib-
liotek. Det betyder att vi är 
både folk- och skolbibliotek.
 
Surte bibliotek är trivsamt 

och fungerar väl. Närheten 
till den kommande pendel-
tågstationen gör att det kan 
utvecklas ytterligare som en 
naturlig samlingspunkt för 
Surteborna. Det rumsliga 
sambandet med konferenslo-
kaler och kafé är ett mervär-

de. Vid en ev. flytt till andra 
lokaler skall dessa erbju-
da samma goda funktionel-
la lösningar som dagens bib-
liotek. Här följer några krav 
som till godoses i nuvarande 
lokaler och som måste tillgo-
doses i alternativa lokaler.

• Läget skall vara sådant att 
besökare lätt slinker in, på 
väg till eller från hemmet, 
affären, jobbet, skolan eller 
vad det nu kan vara.
 
• Lokalerna skall vara han-
dikappanpassade. Lokaler i 
markplan förutsätts.
 
• Kvaliteten på klimat, ven-
tilation och belysning skall 
motsvara det nuvarande bib-
liotekets.
 
• Lokalerna skall kunna 
övervakas visuellt från ex-
peditionen. Det är ett vill-
kor för att personalen skall 
kunna ta ansvar för verksam-
heten. I direkt anslutning till 
expeditionen skall finnas ett 
arbetsrum för preparering 
och annat internt arbete, två 
skrivbord och en dataplats, 
pentry och personaltoalett.
 
• Ytor skall anslås för expo-
nering av media motsvaran-
de dagens volymer, dvs. cirka 
65 Billyhyllor eller motsva-
rande med fördelning mellan 

barn-ungdom-vuxen-fack i 
ungefär proportionerna 2-
1-2-1.
 
• Biblioteket ger service till 
Surteskolan och barnomsor-
gen. Klasser på 15-25 elever 
besöker biblioteket ett par 
gånger i veckan. Personalen 
har bokprat med en hel klass 
i en viss avskildhet.
En skolklass skall vid sina 
besök kunna sitta ner.
 
• Ytor och utrustning skall 
anvisas för verksamhet riktad 
mot små barn. Den här 
verksamheten syftar bland 
annat till att lära föräldrar 
och barn att upptäcka och 
ta del av de kulturskatter 
som böckerna representerar. 
Därför sitter man mitt bland 
böckerna. 

På hemsidan sades vid ett 
tillfälle följande:
• Bebis-sagostund på bib-
lioteket: Har du en bebis 
mellan 4 och 8 månader? 
Då finns det möjlighet att 
komma på bebissagostund. 
Vi läser böcker och ramsor 
och avslutar med att fika. 
Givetvis finns det också möj-
lighet att låna böcker både 
till dig själv och ditt barn. 
Vi träffas på Surte biblio-
tek onsdagen den 21 novem-
ber klockan 11.00. Fika 10 
kr. Anmäl dig på Surte bibli-

otek, per telefon eller maila 
senast den 16 november. Be-
gränsat antal platser.

• Sagostund för lite äldre 
barn: Klockan 14.00, onsdag 
21 november. Sagostund 
från 1 år. Anmäl dig på Surte 
bibliotek, per telefon eller 
maila senast den 16 novem-
ber. Begränsat antal platser. 
Välkommen!
 
Bokens dag och Berättar-
dagen är exempel på samver-
kan med Surtes ideella kraf-
ter och där i nuläget sam-
lingssalen och kaféet an-
vänds ihop med biblioteket. 
Om biblioteket ges bättre 
förutsätt ningar och arbetsro 
kan de ideella krafterna sti-
muleras ytterligare och bib-
lioteket med sina biutrym-
men fortsätta att utvecklas 
som Surtes naturliga sam-
lingsplats.
Förslag skall tas fram som 
visar hur man skall ta tillva-
ra de ideella krafterna. Detta 
innebär givetvis att de ideella 
organisationerna måste med-
verka i processen.
 
Härutöver skall förslag pre-
senteras för hantering av det 
kommungemensamma bok-
magasinet.

Surte-Bohus Biblioteks- 
och Kulturförening 

Bibliotekets vänner i norra Ale
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Det har de senas-
te månaderna cir-
kulerat allehan-

da uppgifter om hur man 
i olika konstella tioner har 
trott sig kunna fixa alterna-
tiva lösningar för ett bibli-
otek i Surte. Efter månader 
av medial uppmärksamhet 
där vi, andra ideella organi-
sationer och privatpersoner 
har uttryckt oro över hittills 

uppvisade eller ryktesvägen 
spridda, illa genomtänkta 
förslag och arbetspapper har 
Utbildnings- och Kultur-
nämnden nu beslutat anlita 
professionell kompetens för 
att ta fram ett lokalalternativ 
i Surte glasbruksmuseum.

 
Surte bibliotek har ett ut-
märkt läge i Surte cen-
trum. När pendeltågstatio-
nen kommer förbättras läget 
ytterligare. Det finns ingen 
anledning att ersätta ett väl 
fungerande, inarbetat bibli-

otek med något annat. Det 
känns också bittert, särskilt 
för äldre Surtebor, att kanske 
berövas sitt fina bibliotek 
just nu när så mycket annat 
inte kan sägas gå Surtes 
väg. Rör inte vårt bibliotek, 
skulle man vilja säga.

 
En arkitekt skall ha ett tyd-
ligt uppdrag. Vi har på nästa 
sida gjort ett utkast till funk-
tions program för ett bibli-
otek i Surte. Det är en för-
teckning av krav som kunde 
ha ställts när det nuvaran-

de biblioteket byggdes. Vårt 
förslag kan förbättras, kraven 
kan sättas högre, men ing-
enting kan tas bort om man 
inte medvetet försöker sänka 
standarden på ett bibliotek 
i Surte.

Doris Hellman
Surte-Bohus Biblioteks- 

och Kulturförening 
Kenneth Andersson

Bibliotekets vänner i norra Ale

Bibliotek har ett utmärkt läge

Här – ett förslag till funktionsprogram för Surte bibliotek

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Utställelse
Banverkets järnvägsplan för Norge/Vänerbanan, 
delen Hede–Älvängen, Ale kommun och Lilla Edets kommun 

Vägverkets arbetsplan för Väg E45, Vägport under järnväg vid Alvhem, 
Ale kommun och Lilla Edets kommun

Förslag till järnvägsplan och arbetsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning är 
 utställda för granskning 20 december 2007 till 25 januari 2008 på följande platser:

• Lödöse Museum
• BanaVäg i Västs informationslokal, Nol Teknikpark, Nol (endast på tider enligt nedan) 
• Banverkets kontor på Stampgatan 34 i Göteborg
• Vägverkets regionkontor på Kruthusgatan 17 i Göteborg
• Vägverkets lokalkontor på Mölndalsvägen 30B i Göteborg

Informationslokalen vid Nol Teknikpark kommer att vara bemannad med representanter 
från Banverket och Vägverket vid följande tillfällen:

• Torsdagen den 10 januari, kl. 16.00-19.00
• Tisdagen den 15 januari, kl. 16.00-19.00. 

Järnvägsplan Norge/Vänerbanan, delen Hede–Älvängen
En av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning ingår i järnvägsplanens 
 handlingar. Synpunkter på järnvägsplanen ska lämnas skriftligen senast den 25 januari 
2008 till Banverket, Box 1014, 405 21 Göteborg. De synpunkter på järnvägsplanen 
som  inkommer under utställelsetiden kommer att fi nnas tillgängliga hos Banverket, 
 Stampgatan 34, Göteborg.

För mer information, kontakta:
• Malin Odenstedt Lindhe, projektledare Banverket, telefon 031-10 30 81

Arbetsplan E45, Vägport under järnväg vid Alvhem
En av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning ingår i arbetsplanens 
 handlingar. Anmärkningar mot arbetsplanen ska senast den 25 januari 2008 ha  inkommit 
till: Vägverket Region Väst, Box 14033, 400 20 Göteborg. De anmärkningar mot 
 arbetsplanen som inkommer under utställelsetiden kommer att fi nnas tillgängliga hos 
 Vägverket Region Väst, lokalkontoret, Mölndalsvägen 30 B, Göteborg.

För mer information, kontakta:
• Jenny Adler, projektledare Vägverket, telefon 031-63 52 50
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Beslutet dröjer – arkitekt inkopplad

SURTE. Kampen fort-
sätter och beslutet 
dröjer.

Surte biblioteks öde 
engagerar många, såväl 
ortsbor som politiker 
och tjänstemän.

– Vi har bestämt 
oss för att ta hjälp 
av en arkitekt, säger 
utbildnings- och kultur-
nämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (s).

Förvaltningens förslag att 
flytta biblioteket till Glas-

bruksmuseet har varken av-
slagits eller accepterats. Den 
första skissen som togs fram 
väckte stark kritik och nu 
har tekniska kontoret kopp-
lats in.

– De kan det här bättre än 
oss och med hjälp av en arki-
tekt kommer en förstudie att 
genomföras. Det är inte lika 
kostsamt och utifrån det re-
sultatet hoppas vi kunna ta ett 
bra beslut, säger Monica Sam-
uelsson.

Förstudien beräknas vara 
klar i mitten av januari. Innan 

dess finns inget mer att säga. 
Förslaget ska utredas, om 
den frågan råder total poli-
tisk enighet.

Genom att flytta biblio-
teket och samlokalisera med 
Glasbruksmuseet ska kom-
munen minska kostnaderna 
för externt hyrda lokaler.

Kritikerna menar att Glas-
bruksmuseets lokaler är 
olämpliga och helt fel place-
rade med ett ocentralt läge.

Protesterna lär fortsätta.
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Bibliotekets framtid i Surte är ännu inte bestämd. I januari väntas en förstudie av en eventu-
ell flytt till Glasbruksmuseet presenteras.


