
Förvaltningschef, Carina 
Abréu, och lokalansvarige 
Conny Andréasson hade i 
uppdrag att redogöra för ut-
redningen runt en samlokali-
sering av bibliotekt och muse-
iverksamhet i det gamla Glas-
bruket.

Då ärendet har blivit av 
ekonomisk karaktär var pris-
lappen för ombyggnation av 
Glasbruksmuseet och biblio-

teksflytten det mest intressan-
ta. Kalkylen som presentera-
des visade en summa om drygt 
3,3 miljoner kronor.

– Minst halva kostnaden 
tvingas kommunen ändå ta, 
då arbetsmiljön och renove-
ringsbehovet av Glasbruket är 
prioriterat, förklarade Conny 
Andréasson.

Utredningen är ett led i för-
valtningens översyn av exter-

na hyror. Där 
det är möj-
ligt ska kom-
munen för-
söka bedriva 
verksamheter 
i egna lokaler 
för att sänka 
hyreskostna-
der och frigö-
ra medel till 
verksamhet.

Biblioteks-
flytten ska 
inte påverka 
antalet böcker 
och tillgäng-
ligheten ska 
vara fortsatt 
god enligt 
förslaget.

Samlings-
lokalen som 
idag finns 
vägg i vägg 
med bibliote-

ket i centrum ersätts med sa-
longen på övre plan där cirka 
70 personer beräknas få rum.

Mot detta riktades skarp 
kritik.

– Det är ynkligt. Lokalen 
erbjuder inga utrymnings-
alternativ för handikappade. 
Den är trång på alla håll och 
går inte att jämföra med vad 
vi har idag. Att placera bib-
lioteket på ett industriområ-
de där 40 tunga långtradare 
passerar varje dag är vansin-
ne, sa Jack Svantesson, för-
eningsentusiast och anställd 
hos Surte Åkeri.

Just frågan om samlings-
lokalen är en het potatis som 
Hasse Andersson (s) försök-
te kyla av vid flera tillfällen.

Lovade lokal
– Jag kan lova er att vi löser en 
samlingslokal åt er. Vi har sagt 
att det ska finnas mötesplatser 
i Ales samtliga samhällen och 
det gäller även Surte.

Mer preciserat än så blev 
aldrig löftet, vilket retade 
mötesdeltagarna som tolkade 
budskapet som tomma ord.

I centrum för mötet ham-
nade Surtes byggherre, Olle 
Skoglund, som redan innan 
mötet anmält sig som talare. 
Han var som det stora flertalet 
märkbart irriterad och tungan 
var vässad, kanske till och med 
för vass för att gå hem hos de 
han kallade för "okvalificera-
de amatörer och politruck-
er".

– Vi Surtebor ligger i skils-
mässa. Kommunen vill skilja 
oss från vårt välplanerade 
centrum med bibliotek. Is-
tället vill de flytta biblioteket 
till Glasbruksmuseet, men jag 

säger Kvarnen ska brukas för 
bruket, det ska inte bli en be-
gravningsplats för bibliote-
ket i Surte. Det är ett des-
perat och ogenomtänkt för-
slag. Höj blicken. Ni betalar 
idag hyra för verksamheter i 
gamla Konsum. Flytta dessa 
till Glasbruket och bygg ef-
terfrågade hyresrätter i Surte 
centrum. Det ger er intäkter 
som gör det möjligt att behål-
la biblioteket i centrum, före-
slog Olle Skoglund i ett långt 
anförande där han också fick 
hela missionshuset att resa sig 
upp och skalla: "Vi står fast!"

Skoglunds tuffa anföran-
de angav tonen och klimatet 
blev inte särskilt diskussions-
vänligt. Fast å andra sidan var 
det väl knappast väntat att bli 
särskilt mysigt i vilket fall.

Var är Måns?
Flera mötesdeltagare efter-
lyste stadsarkitekten, Måns 
Werner, och hans kunskaper. 
Hur ser han på att flytta bibli-
oteket i Surte? Det var en av 
många frågor som ledningen 
valde att inte besvara.

Ett annat sakargument som 
lyftes fram av Skoglund med 
flera var den planändring som 
krävs.

– Det kommer att ske en 
ändring i detaljplanen som 
idag bara medger småindu-
stri, berättade Conny André-
asson.

Här visade sig Skoglund 
vara bättre påläst.

– I den nya planen står det  
bara stora R för museum och 
lilla Q för att fasadändringar 
inte får göras. Det står inget 
om övrig kulturell verksam-
het. Antas den kan ni inte be-

driva bibliotek i Glasbruket.
Surte-Bohus biblioteks- 

och kulturförening hade 
många representanter på 
plats. Ordföranden, Doris 
Hellman, har varit flitig de-
battör och sa även denna afton 
några ord.

– Vi är inte emot föränd-
ringar, men vi är inte heller 
för försämringar. Ni måste 
förstå att vi värnar om det 
lilla vi har kvar i Surte cen-
trum. Att de flesta som enga-
gerar sig i frågan är över 60 
år har en enkel förklaring, de 
som är yngre har inte tid men 
de litar på oss.

Denna gång var det dock 
flera småbarnsföräldrar på 
plats och de stod inte i hyll-
ningskören.

– Vi har knappt en enda 
kommunal lekplats. Bibliote-
ket i centrum som är lätt att 
nå har varit en liten oas för 
oss med småbarn. Nu försvin-
ner det också. Vi är många och 
ingen av oss förstår hur ni re-
sonerar.

Syftet
Flera gånger försökte den so-
cialdemokratiska ledningen 
att förtydliga bakgrund och 
syftet med förslaget.

– Vi har en vilja att skapa 
förutsättningar för såväl bib-
lioteket som Glasbruksmuse-
et att leva vidare. Genom att 
samlokalisera kan vi samut-
nyttja resurserna, sa Utbild-
nings- och Kulturnämndens 
ordförande Monica Samu-
elsson (s).

En av de mest förtvivla-
de var Bruksongars Lisbeth 
Hirsch.

– Jag har arbetat och 

sprungit runt i Glasbruket i 
70 år. Jag har skänkt mina för-
äldrars möbler till museet och 
lagt ner mycket tid där. Nu ra-
deras det mer eller mindre. 
Glashyttan med ugn finan-
sierades delvis med pengar ur 
Surtefonden, men plötsligt 
tänkte ni om och sålde allt 
för 150 000 kronor.

Helge Castell, en annan 
upprörd mötesdeltagare, 
kunde inte heller förstå varför 
Glasbruksmuseets lokaler ska 
minimeras.

– Vi ska vara stolta över 
museet. Nu blir det knappt 
något kvar. Sedan undrar jag 
varför vi har detta möte om 
ingen antecknar eller bandar 
våra åsikter?

S-ledningen visade inga 
tecken på att vackla i frågan, 
trots den massiva kritiken. Dä-
remot avslöjade ledamot Ing-
emar Serneby (m) att nämn-
den inte är enig i frågan.

– Nej, jag skulle aldrig 
kunna rösta för ett förslag 
som så många är emot. Vi är 
förtroendevalda och vi är här 
för att lyssna.

Ett litet hopp gav också 
Monica Samuelsson, om än 
litet.

– Det är många av nämn-
dens ledamötet som är här 
idag och som säkert har tagit 
intryck. Men lika självklart är 
det att vi hade aldrig drivit 
frågan så här långt om vi inte 
hade haft avsikten att driva 
igenom den. Vi tror att Kvar-
nen kan bli ett kulturcentrum 
för föreningsliv, museum och 
bibliotek.
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Glad Påsk!

Helge Castell, mötesdeltagare från Bohus, var en av många som höjde rösten och riktade skarp kritik mot hela mötet som han ansåg vara ett spel för gallerierna. "Ingen 
för protokoll över vad vi säger, ingen kommer att skriva ut det och ingen kommer väl att bry sig heller. Beslutet är redan taget."

Hasse Andersson 
(s) lär bli påmind 
om vad han har 
lovat, samlingslo-
kal i Surte är en het 
potatis.

Peter Olsson (s) 
fick försvara och 
förklara vad han 
menat i sin ar-
gumentering om 
varför biblioteket 
bör flyttas.

Surteborna stod enigt fast
Inga argument hjälpte – Utbildnings- och kulturnämndens förslag vann inga poäng
SURTE. Utbildnings- och kulturnämnden hade 
utlyst ett informationsmöte om bibliotekets och 
Glasbruksmuseets eventuella samlokalisering

Det slutade med ett protestmöte där surtebor-
nas kritik mot ansvariga tjänstemän och politiker 
var benfast.

Den 27 mars tar Utbildnings- och kulturnämn-
den beslut i frågan, vad surteborna tycker råder 
det absolut inga tvivel om.


