
2  |  alekuriren   |   nummer 6  |   vecka 7  |   2008Ledare

Heder åt alla. Visst var det en och 
annan mindre lyckad formulering, 
men i sak skötte sig alla parter i det 

heta mötet om Surte bibliotek. Jag har full 
förståelse för att politiker känner obehag 
inför den här typen av möten, där man vet 
att kritiken är massiv och en del omständig-
heter svåra att förklara. Vad alla inbjudna 
inte hade uppfattat – och skälen till det kan 
alltid diskuteras – var att mötets mening var 
att samtala om vilka eventuella konsekvenser  
en samlokalisering av bibliotek och Glas-
bruksmuseet skulle medföra. Samtala var 
syftet. Vissa anser att frågan har fått för stora 
proportioner, men det kan också vara att alla 
fortfarande inte har förstått hur viktigt bib-
lioteket är för Surteborna. Någon jämställ-
de en flytt av biblioteket som en lika stor ka-
tastrof som Surteraset och nedläggningen av 
PLM (Glasbruket). Tala om proportioner.

Frågan är fascinerande att följa. Den har 
skapat stor uppmärksamhet i Surte och nu är 
till och med en byggherre som Olle Skoglund 
engagerad. Jag inbillar mig att när så många 
människor fokuserar på en och samma fråga 
måste en storslagen idé kunna födas. Eller är 
det bästa ibland att bara låta saker och ting 
vara. Allt måste kanske inte förändras i vårt 
samhälle, även om vi tror det. Skoglund und-
rade om någon tänkt på den tunga trafik som 
rullar till Surte Åkeris verksamhetsområde? 
Den skulle i så fall gå parallellt med skolbar-
nen på väg till biblioteket i Glasbruket. Ingen 
tilltalande idé.

Vän av ordning undrade också hur kommu-
nen kan tala sig varm för ett kulturhus i cen-
trum nära pendeltågstationen i Älvängen när 
man i Surte vill flytta biblioteket från sitt cen-
trala läge som i framtiden hamnar vägg i vägg 
med pendelstationen? Frågan är vaket ställd – 

har vi olika värderingar från ort till ort?
Även om ingen kände sig som en vinna-

re efter mötet i onsdagskväll fick jag ändå en 
känsla av att det var en nyttig sammanstrål-
ning. Ingen ändrade kanske uppfattning, men 
alla fick sig nog en tankeställare. Politikerna 
förstår säkert ännu bättre hur viktig samlings-
lokalen är för föreningslivet och Surteborna är 
troligtvis mer införstådda i varför förslaget har 
väckts – att det inte handlar om att skjuta för-
eningslivet i sank, utan är ett försök att värna 
båda verksamheterna i en snäv budget.

Dessutom blev de förtroendevalda väl med-
vetna om att det inte är fel att visa upp sig 
i samband med föreningarnas arrangemang. 
Det påtalades flera gånger att de förtroende-
valda inte synts till i Surte bibliotek. Sedan för-
står jag också att man som politiker inte kan 
springa på alla evenemang i kommunen, men 
det är nog inte fel att i tider som dessa ge de 
ideella krafterna lite uppmärksamhet och upp-
skattning för vad de gör. I vardagen blir dialo-
gen säkert både mer rak och naturlig. Stäm-
ningen blir lite speciell när man tränger ihop 
sig i en syrefattig lokal, särskilt om parterna 
redan på förhand har retat upp sig på varan-
dras åsikter.
Det blir intressant att följa frågans fortskridan-
de. Den skiss som utgör arbetsmaterial för till-
fället vittnar om ganska stora 
ombyggnationer i Glasbruket. 
Det talas också om behovet av 
ny ventilation och ett nytt el-
system. Det låter med andra 
ord inte som gratis och därför 
slutar historien med att biblio-
teket får vara kvar i centrum? 
Slutet gott allting gott. Per-Anders Klöversjö
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 
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0303-330 644Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Slutet gott – allting gott!

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Lördag 23/2 kl 16.00

i klubblokalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Medlemmar
hälsas välkomna!

Styrelsen

ÅRSMÖTE
onsdag 27 februari 

kl 19.00 i Bohusskolan

Motioner skall vara styrelsen till-
handa senast onsdag 20/2.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

BOHUS IF HÅLLER

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

ÅRSMÖTE
Tisdag 11 mars kl 18.00 på 

Repslagarmuséet i Älvängen

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Föredrag av Gunnar Andersson
• SCA Edets Bruk, Lilla Edet
 Rubriken på föredraget 
 är Hållbart miljöarbete.
• Servering

Anmälan till Bengt Englund 
senast 7 mars på telefon: 0704-33 63 55.

Välkomna!

ÅRSMÖTE!
Samtliga medlemmar i Lilla Edets 

Ridklubb hälsas välkomna till årsmöte.

Söndag 2/3, kl 15.00
Göta Bk:s lokal, Göta

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 
prisutdelningar och val av styrelse för 
det kommande året skall att äga rum.

Välkommen!
Styrelsen för Lilla Edet Ridklubb

LILLA EDETS 
RIDKLUBBinbjuder till

ÅRSMÖTE
tisdagen den 4 mars

kl. 19.00 i Glasbruksmuseet

Årsmötesförhandlingar

- Vi bjuder på kaffe -
- Lotterier -

Välkomna!
Styrelsen

K U L T U R F Ö R E N I N G E N

BRUKSONGAR

har

ÅRSMÖTE
i Hålanda församlingshem

Tisdag den 26 februari kl.18.00

”Rättvis handel” kommer och 
berättar om sin verksamhet.

Kaffeservering
Årsmötesförhandlingar

Alla hälsas välkomna!
Styrelsen

Hålanda Röda Korskrets

Styrelsen
Varmt välkommen!

PRO Surte-Bohus har

ÅRSMÖTE
Torsdag 21 feb kl 15.00

Bohus Servicehus
Sedvanliga

Årsmötesförhandlingar
Underhållning

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Lördag 8 mars kl 16.00
i Starrkärrs bygdegård

Årsmötesförhandlingar

I samband med årsmötet fi rar vi 
föreningens 70 -årsjubileum. Jubileums-
festen börjar kl 18.00. Enkel måltid samt 

kaffe, tårta och underhållning.

Pris: 100 kr/person.
Anmälan före 1 mars till 
Inga-Britt 0303-74 66 09.

Hjärtligt välkomna 
- Styrelsen

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

PORSLINSMÅLNING 
Kursstart i mars

tisdagar och onsdagar 
12-15, 15-18
500:-/10 ggr 

Kostnad för material och bränning tillkommer.

Ring 0303-193 49 Elsbeth

I NOL


