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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
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!

Demokrati beskrivs 
ofta som ineffek-
tivt, långsamt och 

trögt. Må vara att det ibland 
inte går i den digitala värl-
dens hastighet, men för alla 
som hängt med i turerna 
kring Surte bibliotek så har 
demokratin fått en ny bety-
delse. Demokrati är action. 
Få filmrullar i samma genre 
kan uppvisa samma rappa re-
pliker, tuffa ordväxlingar, in-
tressanta argument, krigslist, 
tvära omkast och överraskan-
de slutscen.

Det här blir ett bra exem-
pel för om- och eftervärlden 
att ta efter.

I efterhand kan konsta-
teras att alla spelat sina kort 
tämligen väl. Att de inte har 
varit överens är en annan 
sak.

Utbildnings- och kultur-
nämnden brottas med en 
stram budget. Ett av försla-
gen för att komma i balans 
har varit att samlokalise-
ra kulturverksamheterna i 
Surte till Glasbruksmuseet. 
En enig nämnd gav förvalt-
ningen i uppdrag att utreda 
frågan. Surteborna rasade 
så fort de fått kännedom om 
idén. Reaktionen var inte 
oväntad, men att den skulle 
skapa ett sådant engagemang 
på orten att Surtes impone-

rande Missionskyrka knappt 
räckte till för ett informa-
tionsmöte – ja, det trodde 
nog ingen.

Tjänstemän och politi-
ker har förklarat och försva-
rat agerandet. Ständigt har 
de påmint om att det är en 
utredning som de först vill se 
resultatet av innan de fattar 
beslut.

Nu blev det inte utred-
ningen i sig som avgjorde 
ärendet. Det gjorde Surte-
borna. Så är det i en levan-
de och fungerande demokra-
ti. Jag tror ingen av nämn-
dens förtroendevalda har 
blivit uppringda av någon 
som har samtyckt med för-
slaget. Motståndet har varit 
kompakt från första början 
och har sedan bara växt sig 
starkare.

Det hade varit politiskt 
självmord, särskilt för s+v 
som har starka förankring-
ar i den gamla bruksorten, 
att fatta ett beslut som ingen 
applåderade. Ett beslut mot 
den starka opinionen hade 
också skadat förtroende 
för de folkvalda en lång tid 
framöver.

Ändå lät det länge som om 
nämndens majoritet skulle 
klubba förslaget. Det tycker 
jag i efterhand har varit 
starkt. De var lojala mot be-

slutet om att 
utreda frågan 
och sedan 
ta ställning. 
De vackla-
de först när 
alla korten 
låg på bordet. 
Då var det 
inte lika lätt 
att fortsät-
ta spelet. Nu 
skulle be-

slutet, som kortsiktigt inte 
innebar några större bespa-
ringar, tas för att i framti-
den ge positiva ekonomiska 
effekter. Framtiden kändes 
dock väldigt avlägsen när 
nämnden skulle gå till beslut.

Till sist övertygades 
därför nämnden om att rätt 
beslut är att inte göra något 
alls. Biblioteket får vara kvar 
i centrum, avtalet löper på 
och Glasbruksmuseet behö-
ver inte trängas ihop.

Frågan är dock vilken 
framtid som väntar för mu-
seivännerna. Vilka investe-
ringar kommer att göras i 
Glasbruksmuseet när nu inte 
biblioteket flyttar dit?

Vad händer med den 
tomma hyttan vars glasblå-
sarutrustning sålts vidare?

På något sätt hoppas jag nu 
att alla inblandade skakar av 
sig debatten och går vidare. 
Egentligen finns det ingen 
som behöver känna sig som 
förlorare. Demokratin segra-
de och folkets vilja hörsam-
mades. Det är stort och väl-
digt bra att det fortfarande är 
så i Ale.

Än en gång har det bevi-
sats att det går att påverka. 
Heder åt alla och tack för ett 
halvårs action! Till sist blev 
även jag överraskad.

Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

Inga förlorare bara segrare

Varför räcker inte skatterna till välfärden?

Läs boken:

Mångkultur eller välfärd?
En aktuell bok om hur välfärden och ekonomin påverkas.

Och även om det som ofta är tabu i ekonomin.

Sätt in 180 kr på pg 36 05 60-7, så skickas den.
Eller köp den i bokhandeln. 

Lämplig presentbok.

Lars Jansson, tel 031-14 23 44

Neova
Villapellets

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0736-78 74 34

AL Service & Försäljning AB

0303-74 29 50
Älvängen

Må-fre 11-18
Lör 11-14

0303-74 29 50
Älvängen

Må-fre 11-18
Lör 11-14

LARS-ERIC FRENDBERG
Aktivitetshuset Älvängen

onsdag 2 april kl 19.00
Musikalartisten Lars-Eric besitter förmågan

att med musik, sång och historier på bygdemål
få publiken i förlösande skratt. Han tolkar gärna

visor av Taube & Vreeswsvijk. 

Entré 50 kr • Servering • Välkommen till en trivsam kväll! 
IOGT-NTO  -  NBV

Dressyrkurs
för

jakthundar
Kursledare för dressyrkursen 

och anmälan till
Jan-Olof Johansson 031-98 10 01

Bengt Svensson 031-322 19 74

OBS! Begränsat antal platser.
Anmäl dig senast 1 april.

Arrangeras genom
Jägarförbundet,

Ale Jaktvårdskrets &

Hjärtligt
välkomna!

har

BASAR
Tisdag 8 april kl 18
i Starrkärrs Bygdegård

Starrkärr Centerkvinnor

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Nu även 

HOT STONE
boka helkroppsmassage, 

betala för 1/2 kropp!
gäller under april månad

VattenMarie
0731-52 40 72

Göteborgsvägen 86, Älvängen

Telefon: 0520-650 150 • Besöksadress: Göteborgsvägen 31, Lilla Edet
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Auktoriserade Redovisningskonsulter SRF:
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Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

– Demokrati är action av bästa märke


