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till fest vardag & fritid.

Ted Nicol
Jeans i vitt, jeansblå, kaki-beige,
Kavaj, byxa, kjol, & 3/4 byxa.
Programmet finns även i linnekvalité m m.

Jacka i marin & vitt.
Jeansprogram: Jacka 
byxa & klänning i 
80% tencel 20% lin.

almia

Tasty
Jeans

även 
3/4 byxa 

med 
hög 

midja.

Snart premiär för enSnart premiär för en

NY BUTIKNY BUTIK
i Rackarungars g:a lokaleri Rackarungars g:a lokaler

www.banavag.se
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Idag kan du läsa en hel sida om BanaVäg i Väst 
i Alekuriren. Vill du veta ännu mer, besök vår 
webbplats. Där hittar du över 100 sidor till. 

Vi blir Din bäste 
väns bäste vän!

Ledetv 3, Alafors (Gamla Polishuset) • Tel 0303-74 26 80

Premiär 14 april
Telefonbokningen öppnar onsdag 27/3

Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar

100% RENT LIN
100% REN BOMULL
100% REN ULL

SURTE. Pär Brundin i 
Surte vann tidigare i år 
en Guldbagge som roll-
besättare.

Nyligen fick skepplan-
dasönerna David Färd-
mar, regissör, och Adam 
Lundgren, skådespelare, 
priser i SFV-festivalen.

Svenska Film- och videofestivalen 
vänder sig till icke-kommersiella fil-
mare och i årets upplaga deltog David 
Färdmar, 36, med sin kortfilm "Love". 
Filmen vann tredje pris i den öppna 
klassen och där fick även huvudrolls-
innehavaren, Adam Lundgren, 22, pris 
för bra skådespeleri.

– Jätteroligt att filmen uppskattas, 
men jag är mest glad för Adams skull, 
säger David Färdmar.

Läs sid 10

Fler filmpriser 
till "alebor"

David Färdmar är ännu en 
i raden av prisbelönta film-
makare från Ale.

Biblioteket blir kvar i centrum
– Surtebornas protester gav resultat och vann den "sista striden"
SURTE. – Jag är så glad, 
så glad, jublade Doris 
Hellman, ordförande i 
Surte-Bohus biblioteks- 
och kulturförening.

Glädjen efter vänster-
majoritetens beslut om 
att dra tillbaka förslaget 
om att samlokalisera bib-
liotek med Glasbruksmu-
seet i Surte visste inga 
gränser.

Utbildnings- och kul-
turnämndens beslut i 
torsdags blev därför helt 
odramatiskt.

Strax före nämndens samman-
träde skickades ett pressmed-
delande ut. Det förkunnade 
att socialdemokraterna och 
vänsterpartiet föreslår nämn-
den att inte fatta beslut om en 
samlokalisering av biblioteks 
och museiverksamhet i Surte.

Beskedet var för de flesta 
högst oväntat, men inte desto 
mindre välkommet.

– Vi har vägt samman alla 
argument, för- och nackdelar, 
och kommit fram till att en-
gagemanget för ett bibliotek i 
Surte centrum är så stort att det 
måste få vara kvar, sa nämndens 
ordförande Monica Samuels-
son (s).

Läs sid 2 och 14
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GÖTEBORG. Moonlight 
Wranglers – Alebandet 
som är mer känt i Göte-
borg närmar sig det defi-
nitiva genombrottet.

På lördag spelar de 
på hemmaplan igen – La 
Plaza i Älvängen.
Hyllade av Göteborgs-Postens musik-
recensenter och spelade flitigt i radi-
ons P4. Första skivan rosades och 
har banat väg för Moonlight Wrang-
lers intåg på Göteborgs mest ansedda 
scener.

Snart väntar en ny skivinspelning, 
men innan dess – La Plaza på lördag.

Läs 19

Moonlight Wranglers. Ale-
band som röner framgång 
just nu.

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

Moonlight – 
en solskens-
historia

Surteborna protesterade
– Förslaget om att flytta biblioteket har väckt hela orten
SURTE. Doris Hell-
man leder proteströrel-
sen mot att samlokali-
sera Surte bibliotek med 
Glasbruksmuseet.

Hon bjöd in den poli-
tiska ledningen och 
drömde om att spränga 
väggarna i kulturhuset.

Drömmen slog nästan 
in.
Hade alla som ville tagit sig in 
i samlingslokalen i Surte kul-
turhus hade väggarna knap-
past pallat för trycket. Det var 
full uppslutning när samtalet 
om biblioteksflytten ägde rum 
i onsdagskväll.

Det blev en informativ kväll 
utan ny fakta, men däremot ett 
löfte om ett nytt möte innan be-
slutet tas. Kritiken var stundtals 
skarp, men tonen var samtidigt 
respektfull – tills en minut åter-
stod.

Läs sid 12

Nisse Svensson var en av många Surtebor som framförde sin kritik mot förslaget att flytta Surte bibliotek från centrum till 
Glasbruksmuseet. Han tycker också att frågan har kantats av "hemlighetsmakeri och fiffel" – ett uttalande som retade upp 
kommunstyrelsens ordförande Elaine Björkman (s). Det blev en tråkig ordväxling som avslutade kvällen.             Foto: P-A Klöversjö
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Är ni kära och vill gifta er?

...lördagen den 19 april.

0
8

kändisar för en dag...
Då har ni chansen att bli

Mässbrudpar sökes

Ursäkta röran!

Surte bibliotek finns 
i dag i moderna och 
trivsamma lokaler, cen-

tralt placerade i Surte. Huset 
med bibliotek och mötes-
lokaler är byggt i början av 
nittiotalet och arkitektrita-
des för att på bästa sätt an-
passas till erksamheten

kända i somras reagerade 
invånare och föreningar 
i Surte med protestbrev, 
tidningsinsändare, arga 
telefonsamtal samt frågor på 
höstens ortsutvecklingsmöte.
Alekuriren och Göteborgs-
Posten kommenterade i 
tidningsartiklar de ilskna

biblioteket har ett om-
fattande samarbete in-
riktat på studie- och kultur-
verksamhet.
Bibliotekets stödförening, 
”Surte-Bohus Biblioteks- 
och Kulturförening”, har 
registrerat 380 betalande 
medlemmar för år 2007 och

pendeltåg, expressbussar och 
lokalbussar. (Se bifogade 
framtidsritning från 
Banverket och Vägverket).

Utbildnings- och 
Kulturnämndens beslut…
Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och

Fel att flytta biblioteket i Surte

Surte bibliotek i 
centrum idag.

Pendeltågstationen kommer enligt ett senare förslag att flytta ytterligare 50-100 meter söderut, vilket ger Surte bibliotek i 
nuvarande läge en ännu bättre position.

sista striden!Surte-Bohusbor

– Kom till informationsmöte 
om framtiden för Surte 
bibliotek-samlingssal och 
Glasbruksmuseet.

Alla välkomna!
60- så väl som 60+

Surte-Bohus Biblioteks-

& Kulturförening

Kulturföreningen Bruksongar

Kulturföreningen Svanen

PRO Surte-Bohus

Surte-Bohus Sportskyttegille

Surte-Bohus Skyttegille

Surte Fotoklubb

Tisdag 18 mars kl 19.00
Surte Missionskyrka 

– stora kyrksalen

sitt livs äventyr ren

Grötfrukost

varje VARdag kl 8-10

"Ett skitförslag – inget annat"
– Surtes byggherre, Olle Skoglund, ledde protesterna mot biblioteksflytt
SURTE. Över 200 perso-
ner tryckte sig in i Surte 
Missionskyrka för att än 
en gång protestera mot 
förslaget att samloka-
lisera biblioteket med 
Glasbruksmuseet.

Det blev en stundtals 
hetsk debatt i ett säll-
synt skarpt tonläge.

– Flugan som satte sig 
på overheadprojektorn 
säger det mesta – det 
är ett skitförslag, inget 
annat, röt Surtes bygg-
herre, Olle Skoglund.
Utbildnings- och kulturför-
valtningen gjorde en tydlig 
sakframställan av utredning-
en kring att samlokalisera bib-
liotek och Glasbruksmuseet i 
Surte.

– Det handlar om att värna 
kulturverksamheterna. Genom 
att samordna bibliotek och 
museum under ett tak kan vi 
behålla båda verksamheterna. 
Syftet är inte att försämra, sa 
nämndens ordförande Monica
Samuelsson (s).

Utredningen som förvalt-
ningen har genomfört visar att 
en samordning är möjlig, men 

Faksimil från Alekuriren 2007-2008. En lång och intensiv debatt är nu över. Demokratin har haft sin gång.

fd Alebaren i Älvängen


