
SURTE. Över 100 Sur-
tebor trängdes i sam-
lingslokalen och på 
utsidan stod fler på kö.

Förslaget att sam-
lokalisera biblioteket 
med Glasbruksmuseet 
har väckt stort engage-
mang och heta känslor.

Onsdagens diskussion 
med inbjudna politiker 
gav ingen ny fakta, 
däremot ett löfte om 
ett nytt möte innan det 
slutgiltiga beslutet tas.

Sedan augusti pågår en utred-
ning om att samlokalisera Surte 
bibliotek med Glasbruksmuse-
et. Nästan lika länge har en 
proteströrelse skapat opinion 
mot förslaget. Argumentering-
en sköts av Surte-Bohus bibli-
oteks- och kulturförening till-
sammans med Kulturförening-
en Bruksongar. Engagemang-
et i frågan är nu så stort att det 
rådde syrebrist i samlingsloka-
len, alla fick inte ens plats.

– Samlokaliseringen innebär 
att båda verksamheterna får ta 
stryk. Biblioteket lämnar en 
given plats i centrum där folk 
rör sig och där pendelstationen 
i framtiden kommer att ligga. 
Dessutom innebär bibliotekets 
intrång i Glasbruket att museet 
mer eller mindre försvinner, in-
ledde Doris Hellman, ordfö-
rande Surte-Bohus biblioteks- 
och kulturförening.

Kulturföreningen Bruks-
ongar hade Lasse Holmberg 
som talesman och han visade 
upp en skiss på ett tidigt för-
slag från arkitekten som har fått 
i uppdrag att hitta en lösning för 
samlokaliseringen.

– Går det här igenom så 
talar vi om ett kultur- och ka-
pitalfördärv. Glasshyttan för-
svinner, vannan rivs, lägenhe-
ten blir passage, Bruksongars 

lokal blir en del av biblioteket 
och foajén med glasutställning-
en tas bort. Museiverksamheten 
splittras och biblioteket kräver 
även utrymme på övre plan. Det 
här är inte bra och vi kompen-
seras defini-
tivt inte för 
samlingslo-
kalen som 
försvinner 
i centrum. 
Vi undrar 
också om 
m u s e e t 
v e r k l i g e n 
får använ-
das som bibliotek?

Monica Samuelsson (s), 
Utbildnings- och kulturnämn-
dens ordförande, tackade för 
inbjudan och beklagade samti-
digt att hon inte kunde svara på 
alla väldetaljerade frågor.

– Eftersom utredningen inte 
presenteras för arbetsutskottet 
förrän den 13 mars vet vi inget 
om kostnaderna eller utform-
ningen.

Istället tog Samuelsson till-
fället i akt att försöka förklara 
bakgrunden till utredningen.

Renoveringsbehov
– Vi vill säkerställa att både 
museet och biblioteket kan 
finnas kvar i Surte på sikt. 
Glasbruket är i behov av reno-
vering och vi ser samtidigt en 
möjlighet att hitta ett samarbe-
te mellan två närliggande verk-
samheter.

Förvaltningschef, Carina 
Abréu, poängterade sedan att 
den skiss som presenterats över 
hur lokalerna i Glasbruket kan 
användas i framtiden bara är ett 
tidigt utkast.

– Det är olyckligt att ni har 
fått det eftersom det bara är en 

idéskiss och inte alls så som vi 
har tänkt oss det slutgiltiga. 
Museet ska få en större yta, sär-
skilt på andra våning. Vannan 
ska byggas upp igen, men på 
ett annat sätt. Glasbruksmu-
seet har sett likadant ut under 
en längre tid och det kanske är 
dags för lite förnyelse.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Elaine Björkman (s), 
var inte på humör för att ta 
kritik och ilsknade till när några 
bu-rop hördes i publiken.

– Det där gillar jag inte. Vi 
är här för att lyssna och har 
inte blivit inbjudna för att sitta 
i någon panel. Dessutom är det 
alldeles för tidigt att diskutera 
frågan eftersom utredningen 
inte är klar.

Det var kvällens första 
plump och 
det marke-
rade mötets 
kordinator 
G u d m a r 
Grosshög:

– Där får 
jag rätta dig. 
Det är aldrig 
för tidigt att 
diskutera en 

fråga. Vi är här för att samtala 
innan beslutet tas.

Svaren och argumenten var 
annars väntade. Det var däre-
mot inte byggherre, Olle Skog-
lunds, inlägg i debatten.

– Ni har kört fast. Jag ska 
ge er lite nya idéer att funde-
ra över, sa Skoglund som bjöd 
på både magi och trolleri från 
scenkanten. Till sist kom för-
slagen.

– Ta vara på gamla Konsum-
huset. Flytta Oasens verksam-
het till andra plan på Glasbruks-
museet med ett eget trapphus. I 
gamla Konsum kan det byggas 
sex lägenheter på bottenplan 
och totalt 18 nya lägenheter, 
något som kommer att efterfrå-
gas när pendeltågstationen står 
klar. Därmed slipper kommu-
nen hyreskostnaden för Oasen 
och frigör medel att betala bib-
liotekslokalen i centrum. Att 
flytta biblioteket från ett A-
läge till B-läge på industriom-
rådet är förödande inte minst 
för barnen.

Olle Skoglund, en av Surtes 
starkaste män, rev ner applåder 
och avslutade sitt inlägg med 
lite poesi.

Mona Karlsson, sekrete-
rare i Surte-Bohus biblioteks- 
och kulturförening begärde 
också ordet.

Nyckeln till framgång
– Jag är rädd för att ni inte vet 
vad det här betyder. Vi aktive-
rar tusen personer med våra 
arrangemang och vi har aldrig 
belastat kommunen med en 
enda krona förutom lokalen. 
Den sociala funktionen med 
att finnas mitt i centrum, bib-
liotek och samlingslokal kloss 
an, är nyckeln till vår fram-
gång. Snälla, tänk om! Ni har 
ju massor med pengar till ban-
dyhus…

Flera av Surteborna und-
rade varför de förtroende-
valda inte gästar biblioteket 
eller Glasbruksmuseet när det 
vankas evenemang. Åke An-
dersson (s) menade emel-
lertid att han visst varit där, 
bland annat på julmarknaden 
förra året.

– Jaså, då måste du ha varit 
ensam för den ställdes ju in i 
brist på pengar, kommente-
rade Bruksongar med ironi 
i rösten och kvällens andra 
plump var därmed noterad.

Kommunalråd Jan Skog 
(m), uppmanade till respekt 
för den pågående utredning-
en, men gav också opinionen 
visst hopp.

– Låt oss avvakta och se 
vad utredningen säger, men 
personligen tycker jag det är 
vår skyldighet att tänka till en 
extra gång när en hel bygd re-
agerar mot ett förslag.

S o c i a l d e m o k r a t e r n a s 
gruppledare, Hasse Anders-
son (s), var inne på samma 
linje.

– Ni har citerat vår stra-
tegiska plan som säger att vi 
ska ha bra mötesplatser i Ale. 
Det gäller fortfarande och det 
gäller även i Surte. Utbild-
nings- och kulturförvaltning-
en har fått i uppdrag att utreda 
möjligheten att samlokalisera 
bibliotek och museum. Det 
arbetet måste fullföljas, men 
om resultatet inte blir bra är 
förändringen inte aktuell. Jag 
tycker alltid att det är klokt 
att utreda för att se om det är 
möjligt att få ut mer och bättre 
verksamhet för skattebetalar-
nas pengar.

Även moderaternas nämnd-
ledamot, Ingemar Serneby, 

lugnade ortsborna.
– Jag ser mig inte som poli-

tiker utan som förtroendevald. 
Jag representerar er och därför 
lyssnar jag på vad ni säger. Per-
sonligen vill jag se ett starkt 
centrum i Surte och de natur-
liga mötesplatserna är viktiga.

PRO:s Nisse Svensson 
undrade vad det var för skill-
nad på Surte och Älvängen.

– Jag läste i Alekuriren att 
stadsarkitekten tyckte att det 
var viktigt med ett kulturhus i 
centrum nära pendeltågstatio-
nen i Älvängen. Varför är inte 
det lika viktigt i Surte? Det är 
för mycket hysch hysch och 
hemlighetsmakeri i den här 
affären.

Ju längre debatten pågick 
desto vänligare blev tonen och 
Monica Samuelsson betonade 
ännu en gång att målet är att 
hitta en lösning på samlingslo-
kal för föreningslivet.

Nytt möte
– Och jag håller med Ingemar 
Serneby om att vi lyssnar på 
er och vi ställer självklart upp 
på ett nytt möte innan vi går 
till beslut. 

Gudmar Grosshög runda-
de av med att understryka sam-
bandet mellan ett välmående 
samhälle och ett rikt kulturliv. 
Där kunde allt ha slutat och 
det hade nog varit det bästa, 
men det återstod en plump till 
protokollet.

– Jag vill gärna säga några 
ord innan vi bryter. Jag upp-
skattar inte när ni säger att vi 
politiker ägnar oss åt hemlig-
hetsmakeri, fifflar och skor oss. 
Vi är vanliga människor som 
fattar mängder av beslut som 
vi måste ta ansvar för. Vi är väl-
digt seriösa och då talar jag för 
alla politiker även de på den 
sidan som inte jag själv sym-
patiserar med, sa Elaine Björk-
man och möttes omedelbart av 
många höga röster.

– Du kan väl inte angripa 
hela församlingen för något 
som en person säger! Det var 
det fräckaste!

Plötsligt förbyttes den fred-
liga stämningen till en ny upp-
roriska atmosfär och det stora 
samtalsämnet efter mötet var 
inte längre biblioteket utan 
anklagelserna som riktats mot 
mötesdeltagarna.

– Det var onödigt. Jag tyckte 
det var ett hyfsat möte och en 
bra dialog, men det var ett 
tråkigt slut, summerade Doris 
Hellman sina intryck.

Elaines utspel var nog inte 
så illa ment, men tillfället var 
illa valt. Det är lite labilt i Surte 
för tillfället och det borde inte 
vara någon nyhet.

Fortsättning följer.
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Starka protester mot biblioteksflytt
– Lokalen räckte inte till när Surteborna mötte politikerna

Utbildnings- och kulturnämnden 
måste anpassa sin verksamhet 
efter en ny ekonomisk verklighet. 
För att komma i balans föreslås alla 
verksamheter under nämnden att 
spara 1%. Förvaltningen presenterar 
snart också en ny ”gymnaasieskola” 
– ett nytt programutbud för Ale 
gymnasium. Ett annat förslag är 

att försöka minska kostnaden för 
externa lokaler. En idé är att säga 
upp biblioteks- och samlingslokalen 
i Surte centrum och flytta verksam-
heten till kommunens egna lokaler i 
Glasbruksmuseet. En utredning för 
hur detta ska kunna ske presenteras 
för nämndens arbetsutskott den 
13 mars. 

Hasse Andersson (s) lovade 
att Surte inte ska bli utan 
mötesplatser.

Jan Skog (m) vill inte göra 
något mot Surtebornas vilja.

>>Jaså, då måste du 
ha varit ensam för den 
ställdes ju in i brist på 

pengar!<<

Angående att Åke Andersson (s) hävdat att 
han varit på julmarkand i Surte förra året

FAKTA

Monica Samuelsson (s) kla-
rade sin roll bra och gav så 
tydliga besked hon kunde.

Olle Skoglund presentera-
de ett eget förslag; flytta 
Oasen till Glasbruksmuse-
et. Gudmar Grosshög, mötets 
kordinator fick agera mick-
stativ.

ÅHÖRARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


