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Jag vet inte om jag är stöpt i samma 
form som den gamle Mohikanen, men 
även om det fanns tydliga tongångar i 

kommunfullmäktige om att en samlokali-
sering av biblioteket och Glasbruksmuse-
et i Surte bara har fördelar så tror jag inte 
att det blir verklighet. Många är ännu tvek-
samma i frågan och vill att utredningen ska 
få ha sin gång. Jag menar att den är totalt 
onödig och kommer sannolikt bara att re-
sultera i en dyr nota. Min uppfattning stär-
ker jag på att förtjänsten av en samlokali-
sering är för små i pengar räknat, i jämfö-
relse med vad det kostar i förtroende. Idén 
om en samlokalisering är inte förankrad på 
orten och motståndet från förenings- och 
kulturlivet är massivt. Jag tror inte att vi 
har en politisk ledning som vågar utmana 
den.

Dessutom är en flytt och ombyggnad 
av Glasbruksmuseet dyrare än vad man 
från början trodde. Inledningsvis var det 
enkla förändringar. Det konceptet har för-
valtningen lämnat och numera ritar en ar-
kitekt på hur museum och böcker ska 
kunna samsas i det gamla Glasbruket. Det 
kommer att bli dyrt. Jag grundar det inte 
på några egna ekonomiska kalkyler, utan 
det är bara min generella uppfattning. Ut-
bildnings- och kulturnämndens ordföran-
de, Monica Samuelsson (s), menade dock 
att flyttkostnaderna inte ska läggas på drif-
ten utan ska ses som en investering. Pro-
blemet är att det finns inga pengar att in-
vestera. Budgeten för 2008 är intecknad 
så när på en miljon kronor. En revision av 
investeringsbudgeten är begärd, men det 
känns inte som att biblioteksfrågan i Surte 
har den prioriteten. Jag tror istället att den 
politiska ledningen fattar beslut om att 

utreda frågan på sikt, stanna kvar i lokaler-
na tills vidare och därmed lugna hela Surte.

Nästa intressanta fråga är då vad som 
händer med Glasbruksmuseet? Resurserna 
och personalen har minskats radikalt och 
ett alternativ som utreds är om det är möj-
ligt att låta Föreningen Bruksongar ta över 
driften. Konceptet är en kopia av hur För-
eningen Bevara Repslagarbanan driver Rep-
slagarmuseet i Älvängen. Skillnaden är bara 
att det var föreningens eldsjälar som startade 
verksamheten. Där kom kraften underifrån. 
I Surtes fall ska kommunen försöka överfö-
ra en verksamhet till en ideell förening. Det 
är ingen enkel historia, även om det säkert 
finns planer på hur detta kan ske på ett smi-
digt sätt. Faktum kvarstår; vill Bruksongar ta 
över Glasbruksmuseet? Finns inte den viljan 
och den kraften i hjärtat går den omöjligt att 
injicera utifrån.

Bruksongar och Surte-Bohus biblioteks- 
och kulturförening har bjudit in till ett of-
fentligt möte med kommunledning, ansva-
rig nämnd och förvaltning onsdag 13 febru-
ari. Korten på bordet är budskapet. 

Återstår att se om det finns några jokrar 
kvar att spela ut?
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 
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Finns det några jokrar kvar i Surte?

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Skepplanda
Center o C-kvinnor håller

ÅRSMÖTE 2008
söndagen den 17/2 13.00
 i Alvhems IK:s klubbstuga, 

Gläntevi
Program: 

Inga-Britt Karlbom från vuxen-
skolan berättar och visar bilder 

från sina resor i Afrika.

Roland Wall redogör för 
kommunaktuella frågor.

Vi bjuder på smörgåstårta och 
Herrljungacider + kaffe och kaka.

Årsmötesförhandlingar.

Alla medlemmar och sympatisörer 

hälsas välkomna!
/Styrelserna

Vårens kurser
Barnkurs sportlovet • Veckoslutskurser 

för vuxna • Prova-på-kurser
För info ring Marie

0303-33 84 10 • 0736 26 97 40

Byt politik
inte klimat

Bli medlem! 
Maila namn & adress till 
service@mp.se eller ring 
Magnus, 08-54522463

Nyinkommen Duchesse 
i mängder av fina färger!

Nya fina quiltade tyger! ”Vargpäls”
Kuddar o plädar • Fransgardiner 129:-/frp

Många fina barntyger • The Cars, bambi m.fl. 
Färdigsydda gardiner • Gardinstänger o tillbehör

Kläder för hela familjen! Välkomna!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

SKYNDA HIT!

ALE
Kom och lyssna på 

Ulla Andrén

Onsdag 6 februari kl 18-20
Älvängens Aktivitetshus

Ulla berättar om sin verksamhet 
där hon bl.a. hjälper människor 
att stärka sitt självförtroende.

Alla är välkomna!

Ale DHR i samarbete med ABF

Mindre verkstadslokal i 
Skepplanda. 150 m2.

Tel. 0303-74 03 29
el. 0705-33 30 26

UTHYRES

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 
POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Konferensbehov?
Kontakta oss

SKÅR IBK
ÅRSMÖTE

 4 februari kl 19.00 
Alboskolan 4E, Skepplanda. 
Motioner lämnas till styrelsen 
senast 3 februari 2008. Klubbens fram-
tid kommer att diskuteras.  Varmt välkomna!

Neova
Villapellets

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0736-78 74 34

AL Service & Försäljning AB

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

all business is local

– din lokaltidning


