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Sommaren KOMMER...
hög tid att göra om uteplatsen.

KAMPANJEN GÄLLER 15/3 – 29/3

22x95 IMP TRALL AB  .......................................8,90 kr/lpm
28x95 IMP TRALL AB ......................................11,90 kr/lpm
28x120 IMP TRALL AB  .................................. 14,90 kr/lpm
28x120 SIBIRISK LÄRK ....................................36,10 kr/lpm
20x120 CUMARO HARDWOOD ............................59 kr/lpm
45x95 IMP BYGGREGEL  AB ......................... 18,90 kr/lpm
45x145 IMP BYGGREGEL AB ......................... 28,90 kr/lpm
TRALLSKRUV Essve Cutters 4,2X55  250st  ........ 99 kr/pkt
TRALLSKRUV Essve Rostfri 4,2X55  250st ........229 kr/pkt

MARKSTEN

25% PÅ LAGERVAROR

TRÄDGÅRDSPLATTOR

15% PÅ LAGERVAROR

För snart tjugo år sedan 
fick vi Surte centrum. 
Kulturhuset med bibli-

oteket var ett beställningsar-
bete, skräddarsytt för Surte. 
Surtebor och föreningsli-
vet i Surte är nöjda med lo-
kalerna. När 45:an och järn-
vägen blir utbyggda genom 
Surte ligger lokalerna per-
fekt. Tågstationen kommer 
att ligga strax intill.

 
Förra året fick kultur-
förvaltningen ett snävt av-
gränsat uppdrag att under-
söka möjligheterna att flytta 
biblioteket 
till Kvar-
nen. Den 18 
mars var det 
offentligt 
möte i Mis-
sionskyrkan. 
Först be-
rättade två 
tjänstemän att de hade fått 
ett uppdrag och att de att 
hade fullgjort det. Nu ligger 
förslaget på Utbildnings- 
och Kulturnämndens bord 
för beslut den 27 mars. Be-
slutet blir sannolikt att Kul-
turhuset läggs ner och bib-
lioteket flyttas. Det kostar 
mer än tre miljoner och det 
finns politiker som tycker 
att det är en bra investering. 
Inom föreningslivet i Surte 
är vi förtvivlade.

 Sen kom frågestunden. 
En massa frågor av poli-
tisk natur riktades till tjäns-

temännen som givetvis inte 
skulle svara på frågor utan-
för deras uppdrag. Synd att 
man hade uppdragit åt en av 
tjänstemännen att samtidigt 
fungera som moderator. Det 
hade behövts en oberoende 
tungviktare som hade kunnat 
sätta vissa talare på plats.

 
Under frågestunden för-
klarade Surtebor hur deras 
verklighet ser ut och hur de 
vill att den skall utvecklas. 
Senare förklarade politiker 
hur deras verklighet ser ut. 
Båda parter hälsade varan-

dra välkom-
men till 
den andres 
verklig-
het, om än 
inte i sär-
skilt hjärt-
liga ton-
gångar. Två 

parter pratade förbi varan-
dra hela kvällen. Vi som kom 
för att lyssna förstod inte 
varför politikerna har kunnat 
komma fram till ett så tosigt 
förslag. Politikerna förstod 
inte varför folk inte kunde 
se något positivt i det för-
slag som de har grubblat på 
i snart ett helt år. Monica 
Samuelsson försökte för-
tjänstfullt gjuta olja på vå-
gorna, men förslaget ligger 
där det ligger.

I Alekuriren nummer 6 
säger kommunfullmäktiges 
ordförande, Inga-Lill An-

dersson, att politiker kan bli 
bättre på att möta verklighe-
ten. Politiker måste ut och 
möta människor mer. Då kan 
man få en bättre dialog och 
lyssna till vad folk verkligen 
tycker.

Vi ger Inga-Lill Anders-
son fullständigt rätt. Hon är 
för övrigt ett aktat och res-
pekterat namn. Hon hade 
som moderator kunnat ta 
vissa personer i örat och hon 
skulle kunna förklara för 
den som inte förstår att det 
i vissa sammanhang inte är 
någon större skillnad på 60+ 
och 60-.

 
Då och då dök Hasse An-
dersson upp som gubben 
ur lådan och förklarade att 
Surte visst skulle få sam-
lingslokaler, men först efter 
flytten. Det betyder att kom-
munen är beredd att ta yt-
terligare kostnader, utöver 
de som finns i kalkylen. Vem 
han representerade när han 
gav detta löfte sa han inte. 
Kan vi få skriftligt på det 
löftet? Är det inte lika bra att 
behålla den lokal som finns i 
Kulturhuset?

Helge Castell fick app-
låder för sitt känslofulla an-
förande där han tog upp den 
stolthet som många känner 
för Surte, för biblioteket 
och för glasbrukstraditio-
nen och den besvikelse som 
råder nu när Glasbruksmu-
seet skall krympas till ett mi-

nimuseum. Någon frågade 
hur många Surteröster parti-
erna är beredda att förlora i 
nästa val.

Shadrach Odhiambo ef-
terlyste demokrati. Det gör 
vi också.

 
Vi har kämpat. Ändå har 
det gått snett och det är risk 
för att många ideella kraf-
ter inte orkar längre och 
att Surte kommer att utar-
mas. Mötet kan naturligt-
vis refereras på olika sätt 
men det var en skam för Ale 
kommun. Frågan har växt 
Utbildnings- och Kultur-
nämnden och dess förvalt-
ning över huvudet. En fråga 
som handlar om Surte cen-
trums framtida utformning 
och sätt att fungera han-
teras här av personer utan 
den kompetens som annars 
brukar krävas i sådana sam-
manhang. Varför har vi en 
stadsarkitekt i Ale kommun?

 
Vi föreslår

Teckna ett kontrakt på nu-
varande lokaler i tre år. Den 
tiden skall användas dels för 
att upptäcka vad nya 45:an 
och järnvägen innebär för 
Surte, dels för att vanligt 
folk och politiker skall lära 
sig tala samma språk.

 

Surte-Bohus Biblioteks- och 
Kulturförening

Välkommen till framtiden i Surte!
– Om det nu finns någon

>> Det kostar mer än tre 
miljoner och det finns 

politiker som tycker att 
det är en bra investering. 

Inom föreningslivet i 
Surte är vi förtvivlade. <<

Antalet kyrko-
besökare ökar
STARRKÄRR-KILANDA. 
Ny statistik om anta-
let kyrkobesökare i 
Starrkärr-Kilanda för-
samlingar visar på ett 
positivt trendbrott för 
Svenska kyrkan.

– I snitt i hela för-
samlingen ökar vi 
med 2%, men lokalt 
i till exempel Nol är 
ökningen på 16%, 
säger kyrkorådets ord-
förande Anette Ber-
genhus.

Statistiken över kyrkoåret 
2007 är positiv läsning för 
kyrkorådet. Anette Bergen-
hus som representerar Kyr-
kans Framtid i kyrkorådet 
har främst tittat på siffrorna 
över de vanliga gudstjäns-
terna.

– Jag exkluderar bröllop, 
dop och begravningar. Det 
är trenden för gudstjäns-
terna, de normala kyrkobe-
sökarna som vi är intresse-
rade av.

I Starrkärr-Kilanda för-
samlingar blir det då lättast 
att titta på Nols och Älväng-
ens kyrka eftersom här inte 
arrangeras varken bröllop 
eller begravningar.

– I Nol kan vi konstatera 
en ökning på 16% jämfört 
med föregående år. Samma 
siffra för Älvängen är 4%. 

Antalet besökare är i snitt 
43 i Älvängen och i Nol 52, 
berättar Bergenhus och till-
lägger:

– Att det är fler besö-
kare i Nol beror med stor 
sannolikhet på att det är 
färre gudstjänster, 63 mot 
Älvängen 85.

Den största föränd-
ringen, statistiskt sett, gäller 
gudstjänst med nattvard.

– Vi har under 2007 haft 
en ökning på 23% och det 
är verkligen jättemycket. 
Vår slutsats är att när fler 
bekräftar sin tro blir natt-
varden en väldigt betydande 
del. Det är det närmaste du 
kan komma gud och Jesus 
kristus, menar Bergenhus.

I Starrkärr-Kilanda finns 
en stor växande ungdoms-
grupp i församlingen.

– Det är väldigt positivt 
att fler unga människor 
söker sig till kyrkan, men 
varför får du fråga våra 
pedagoger om.

Generellt, varför ökar 
antalet kyrkobesökare?

– Vårt mångkulturella 
samhälle gör att fler böjar 
fundera kring sin egna tro. 
Jag tror också att det finns 
en saknad av andlighet i 
samhället.

KONFIRMAND

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


