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I månader har vi berättat, 
informerat och förklarat. 
Vi vill att Surte skall leva. 

Vi och många med oss har 
försökt hålla en öppen dis-
kussion, bland annat i Aleku-
riren. Ändå fortsätter politi-
ker och tjänstemän att disku-
tera i slutna sällskap om vad 
som skall hända med biblio-
teket och Glasbruks museet. 
Varför kan inte frågor som 
berör medborgarna och 
Surte samhälle diskuteras 
öppet?

Det har varit lugnt under 
julhelgen och det tackar vi 
så mycket för. Tyvärr var det 
extra lugnt före jul. Julmark-
naden, som var så omtyckt, 
försvann.

Nu sätter hemlighets 

makeriet fart igen. Trots 
att ingen får eller vill säga 
något sprider sig ryktena 
om att Glasbruksmuseet i 
princip skall läggas ner. Den 
politiska ledningen i Ale 
kommun visar tydligt att 
man har tröttnat på Glas-
bruksmuseet. Glasblåsaren 
ska bort och ugnen ska säljas. 
Vårt fina bibliotek ska flyt-
tas till det kalla, fuktiga sten 
huset som en gång har varit 
en kvarn. För att få plats med 
biblioteket ska vannan och 
glasblåsar utrustningen rivas 
ut. Minnen från den stolta 
glasblåsarepoken skall bort. 
Museet skall bli litet, så litet 
att det inte borde få sätta upp 
skylten MUSEUM. Lägen-
heterna från 1930-talet och 

lite till skall få vara kvar. 
Delar av den konstnärliga 
och informativa utsmyck 
ningen på väggarna, som 
våra egna lokala konstnärer 
har bidragit med, ska målas 
över eller täckas av bokhyl-
lor.

En av de klyschor som 
har använts är att bibliotek 
och museum ska samlokali-
seras. Vad är det för trams? 
Den lilla rest av ett museum 
som makthavarna känner 
sig tvingade att ha kvar (inte 
vågar göra sig av med just nu) 
är väl inget att sam lokalisera 
sig med. Tyvärr är det också 
så att om biblioteket flyttas 
från sitt nuvarande kanon-
läge i centrum bort till den 
gamla kvarnen, då kommer 

besökarna inte att hitta dit i 
samma omfattning. Strategin 
är hela tiden densamma. Bib-
lioteket, liksom museet, skall 
minska, sakta så att ingen 
märker det, för att sedan 
kunna läggas ner. Kultur i 
Ale handlar numera om stor-
vulna projekt som bandyhus 
och vikingahus.

Kring Surte glasbruk 
byggdes ett samhälle av 
brukskaraktär och med en 
bruksanda. Tack vare glas-
bruket fick vi bandyn som 
det nu finns gott om pengar 
till. För att minnas bruket 
och bruksandan byggde vi 
tillsammans ett glasbruks-
museum. Surtefonden har 
hela tiden hjälpt till med 
pengar. Nu ska det som har 

byggts upp under många år 
brytas ner av politiker och 
tjänstemän som inte förstår 
att de gör Surte så illa, så illa. 
När inte ens politiker med 
rötter i arbetarrörelsen visar 
respekt för ett arbetarmu-
seum, vad skall man då tro 
på? Varför tar inte politiker 
med den bakgrunden ansvar 
och talar om vad man håller 
på med? Vi och många andra 
har gett politikerna makt, 
som de förväntas använda 
för ta ansvar, inte för att 
göra skada. När gymnasiet 
går back ser de bekymrade 
ut och ser en möjlighet att 
spara i Surte i stället för att 
lösa gymnasiets problem.

Nu får det vara slut. Vi 
bjuder in alla intresserade till 

Surte Kulturhus onsdagen 
den 13 februari kl. 19.00 för 
att rensa luften och bringa 
klarhet så att vi alla kan lägga 
vissa saker bakom oss och gå 
vidare med målet att göra 
Surte till ett gott samhälle 
för oss och våra barn. 

Vi bjuder särskilt in 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott, Utbildnings- och 
kulturnämnden och chefer i 
Utbildnings- och Kulturför-
valtningen. (Ni kommer att 
få personliga kallelser)

Surte-Bohus Biblioteks- och 
Kulturförening 
Doris Hellman

Kulturföreningen Bruksongar
Maj-Lis Hallqvist

"Välkomna att rensa luften och bringa klarhet"
Kulturföreningar i Surte bjuder in kommunledningen

ALAFORS. Kristdemo-
kraternas, Kjell Kler-
fors, interpellation om 
Surte bibliotek vållade 
debatt i kommunfull-
mäktige.

Å ena sidan är utred-
ningen och beslutet 
om en samlokalisering 
med Glasbruksmuseet 
inte klart å andra sidan 
finns besparingen redan 
budgeterad.

– Den här frågan är 
väldigt laddad och det 
låter ibland som om vi 
skulle flytta Surte bib-
liotek till Skepplanda 
eller Kiruna. Vi talar om 
ett par hundra meter, sa 
Utbildnings- och kultur-
nämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (s).

Nämndens budget är stram 
och förvaltningen har försökt 
hitta alla tänkbara besparing-
ar. En är att minska på de ex-
terna hyrorna. Genom att 

samlokalisera kommunens 
verksamheter i egna loka-
ler kan medborgarna få mer 
verksamhet för pengarna. I 
Surte ritar en arkitekt på ett 
förslag att flytta biblioteket 
från nuvarande centrum till 
Glasbruksmuseets lokaler.

– Frågan är vad flytten 
kostar och varför inte den 
kostnaden finns med i budge-
ten, undrade Jan Skog (m) i 
fullmäktigedebatten.

Han fick snabbt svar.
– Flytten ska ses som en 

investering och ligger därför 
inte i driftsbudgeten, förkla-
rade Monica Samuelsson.

Ingmarie Thorstensson (v) 
markerade att frågan inte är 
självklart för majoriteten.

– Gymnasieskolan går 
minus, kulturverket håller 
budget men måste måste ändå 
spara. Här finns också en stor 
mängd ideell verksamhet som 
nu riskerar att drabbas, då för-
eningslokalen i Surte cen-
trum lämnas. Dessutom är 

det skrämmande att öppetti-
derna i skolbiblioteken plane-
ras att minskas.

Monica Samuelsson påpe-
kade flera gånger i debatten 
att det fanns något syfte att 
försämra villkoren för de ide-
ella krafterna.

– Genom flytten vill vi 
stärka samverkan i förenings-
livet och mellan kommunala 
verksamheter, menade hon.

Hon fick gehör av parti-
kamrat, Hasse Andersson 
(s).

– Utbildnings- och kultur-
nämnden har gjort helt rätt. 
Det är varje nämnds uppgift 
att alltid se över verksamhe-
terna, utreda om det finns 
möjligheter att effektivise-
ra eller göra saker annorlun-
da. Vi ska alltid prova nya lös-
ningar och se hur vi kan få mer 
verksamhet för pengarna.

Torbjörn Köre (mp), en 
annan av majoritetens alliera-
de, visade sig också "otrogen" 
i talarstolen.

– Hårda ting som bandy-
hus, då finns det pengar. Bib-
liotek, förskolor och barn, då 
saknas det pengar. Det här är 
ingen politik för miljöpar-
tiet.

Uttalande satte eld på Jan 
Skog.

– Torbjörn Köre. Res dig 
upp och var lite rak i ryggen. 
Det är ju du som ligger bakom 
politiken i Ale. Du tillhör ma-
joriteten och det är er politik 
som vi debatterar just nu. Stå 
upp och ta ansvar istället, det 
hade varit mer klädsamt.

Åke Andersson (s), leda-
mot i Utbildnings- och kul-
turnämnden påminde full-
mäktige om att det är deras 
budgetram som ligger till 
grund för de besparingar som 
nu sker.

– Det låter som om det är 
vi i nämnden som har fattat 
beslut om vilka pengar vi ska 
röra oss med. Vi försöker så 
gott det går med de pengar vi 
har. Fundera på vem som har 

gett oss budgetramen?
Jan A Pressfeldt (ad) at-

tackerade på samma manér 
som Jan Skog.

– Vänta lite. Det är ju din 
och dina vänsterallierades 
budget som vi har antagit i 
kommunfullmäktige. Du har 
fått precis som du ville. Vi är 
några få som länge har pro-
pagerat för att slå samman 
Barn- och ungdomsnämnden 
och Utbildnings- och kultur-
nämnden till en förvaltning. 
Då får du några miljoner över, 
Åke!

Den utsvävningen köpte 
inte Eje Engstrand (s).

– Om vi hade gjort som 
Aledemokraterna föreslår i 
sitt partiprogram hade vi inte 
haft mycket att oroa oss för. Er 
vilja är ju att ta bort all kom-
munal verksamhet som inte 
är lagstadgad, då hade vi inte 
behövt debattera om varken 
bibliotek eller museum.

Tommy Gustavsson (v) 
var uppe och försökte se möj-

ligheterna med en samman-
slagning av biblioteks- och 
kulturverksamheterna.

– Det har blivit en lång his-
toria i pressen och det är väl 
snart dags att gå vidare. Jag 
tror på att utveckla ett café 
och en museishop granne 
med biblioteket.

– Då var det väl synd att vi 
lade ner glasblåsningen, kon-
trade Sune Rydén (kd) träff-
säkert.

Efter en utdragen debatt 
satte Rose-Marie Fihn (fp) 
punkt för föreställningen.

– Vi har en Utbildnings- 
och kulturnämnd, visa dessa 
politiker ert förtroende. De 
har tagit beslut om att utreda 
ett förslag om samlokalise-
ring. Låt då denna utredning 
ha sin gång.

"Skönt att det snart är över"
Glasblåsare Heino Jacobsson är oförstående

Samlokalisering av bibliotek och museum vållade debatt

SURTE. Lockad från de 
småländska skogarna.

Uppsagd på sjukhus-
sängen med en mördar-
bakterie i armen.

Tiden som glasblå-
sare i Glasbruksmuseet 
i Surte kunde varit en 
roligare läsning för 
Heino Jacobsson.

Det blev 2,5 år i glashyttan 
i Surte. Det borde blivit fler 
om vi ska lyssna till Heino 
Jacobsson.

– Satsningen är klock-
ren, men tar tid att jobba in. 
Hade kommunen gjort som 
man lovade, marknadsfört 
museet med äkta glasblåsning 
och jobbat hårt mot bussre-
sor kunde Glasbruksmuseet 
blivit en riktig hit i framtiden, 
säger han.

Det är en dryg månad kvar 
tills han packar flytttlådorna.  
Exakt vad han ska göra är inte 

klart, men han oroar sig inte.
– Det ordnar sig. Vi har en 

idé och hoppas hitta en lokal 
i Göteborg. Vi har haft erbju-
danden från Kungälv, men 
det känns som att vi vill ha 
en större marknad att luta oss 
mot nu. Vi är färdiga med de 
små orterna, säger Heino.

I maj fick han motta en 
uppsägning på sjukhus-
sängen. Den avsåg kontraktet 
på glashyttan i Surte.

– Det kom som en chock, 
men jag var inte i tillstånd 
att strida eller debattera. Att 
uppsägningen skulle haft 
något med min ekonomi eller 
oförmåga att betala hyra i 
tid gjorde mig ledsen. Det 
finns bara ett skäl och det är 
förvaltningens beslut om att 
skära ner på kostnader. Det 
är inget annat än en ren ned-
skärning och snart stängs väl 
museet också.

Ugnar och utrustning 

ligger ute till försäljning, men 
intresset är svalt.

– Det är bara skambud som 
kommer. Skattebetalarna får 
se sig rejält lurade. Kommu-
nen gjorde en jättesatsning 
och nu avvecklar man alltihop 
innan det ens har fått chansen 
att rota sig, menar Heino.

Besvikelsen och bitterhe-
ten är påtaglig. Enligt Heino 
Jacobsson har förvaltnings-
ledningen inte besökt glas-
hyttan vid ett enda tillfälle.

– Däremot lade de förslag 
om att lägga ner den.

Fram till den 29 februari 
håller han butiken öppen och 
ugnen släcks två veckor innan 
för att hinna svalna. Utan 
glasblåsning lär det dröja 
länge innan Glasbruksmuseet 
blir en het potatis igen.

Glasblåsare Heino Jacobsson lär inte glömma sina år i Surte glashytta.
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