
SURTE. Det blev ingen 
flytt av biblioteket i 
Surte.

Förslaget drogs till-
baka innan nämnden 
skulle sammanträda.

Protesternas omfatt-
ning blev till sist för 
tufft att vinka bort.

Det omdiskuterade försla-
get om att flytta biblioteket 
i Surte till Glasbruksmuseet 
drogs tillbaka innan Utbild-
nings- och kulturnämnden 
sammanträdde i torsdags.

– Vi har gjort som vi har sagt 
hela tiden. Vi gav förvaltning-
en i uppdrag att utreda möj-
ligheterna av en samlokalise-
ring av kulturverksamheterna 
och har nu tagit del av utred-
ningen. Den visar att försla-
get är möjligt att genomfö-
ra, men samtidigt har vi fört 
en dialog med föreningslivet 
och surteborna. Där har det 
tydligt framkommit att försla-
get inte har varit uppskattat. 
När vi då gjorde som vi tidi-
gare sagt, vägde för och emot, 
kände vi att surtebornas vilja 
var tyngst, förklarar nämn-
dens ordförande, Monica 
Samuelsson (s) samlat.

Engagemanget har inte 
gått att ta miste på under det 
senaste halvåret. Insändare 
och öppna protester både i or-
ganiserad och mindre organi-
serad form har präglat surte-
bornas vardag.

– De har visat en fantastisk 
entusiasm och den får inte 
skadas. Den vill vi ta vara på 
och surtebornas engagemang 
för den egna orten kan bli vär-
defullt framöver. Ska vi kunna 

behålla alla våra verksamheter 
i Surte så krävs det ideella in-
satser. Glasbruksmuseet är 
en svag länk för tillfället och 
där behövs allt stöd vi kan få, 
menar Monica Samuelsson.

Angående protesterna och 
de barska mötena i Surte är 
hon bara positiv.

– Visst det har väl varit ett 
och annat hårt ord, men dia-
logen har mestadels varit bra. 
Det är klart att det blir upp-
rört när vi pratar om saker 
som så många känner starkt 
för.

Utbildnings- och kultur-
nämnden var helt enig i be-
slutet att inte anta förslaget 

om samlokalisering.
Därmed försvann en tänkt 

besparing för den hårt ansat-
ta nämnden.

–Vi får fortsätta att se 
över våra kostnader och för-
söka hitta andra förslag. Vi 
har redan aviserat ett under-
skott för 2008 på 1,5 Mkr, så 
vi måste jobba vidare med vår 
anpassning.
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Duntäcke
Superior, 600g
51%  anddun  49%  andfjäder 

(ord. 1495:-)

Visas sön 6/4 kl 12 – 13.30
Vill du vara med från början – och ändå fl ytta in till 
midsommar? I Lödöse, med utsikt över älven, ligger 
denna välbyggda villa och väntar på att du ska lägga 
sista handen vid den. 180 kvm fördelat på 5 rok. 
Garage ingår. Adress: Norregårdsvägen 24.

En etagevilla om 145 kvm ska byggas på en högt 
belägen tomt med vacker utsikt på Danska vägen.
Kom och träffa byggaren, SnickarCarlsson, 
och titta på projekten.
ERA Mäklar Anamma, Bobo Jonilson 
Tel. 0303-888 00, 0705-22 33 55

LÖDÖSE - nybyggnationLÖDÖSE - nybyggnation DAGS ATT 
KASTRERA DIN KATT!

Just nu bjuder vi på vaccinering, 
id-märkning och en foderpåse när du 
kastrerar din hon- eller hankatt på 

Gullbringa eller Smådjursakuten i Kungälv!
(Gäller t.o.m. 30/4)

Välkomna
till oss!

Boka tid på 
0303-22 76 20

Förmånliga
kattsands-
erbjudande
i butiken!
(t.o.m. 30/4)

Leg. Vet.
Elisabeth Axén 

Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

– Det har vi inte hunnit 
göra än. Jag har tyvärr ingen 
champagne hemma. Jag 
har varit helt euforisk hela 
dagen. Allt mitt hopp var 
ute och plötsligt så ändrar 
de sig. Jag är bara så glad, 
så glad.

Vad tror du avgjorde?
– Jag tror inte att de vågade 
när trycket blev så stort. 
Här finns många socialde-
mokrater i Surte och alla 
dessa röster riskerade att gå 
förlorade.

Hur fick du beskedet?
– Tydligen skickade de ut 
ett pressmeddelande på för-
middagen och när det kom 
fram till biblioteket sprang 

jag snabbt över gatan för 
att läsa det. Sedan tog det 
inte lång tid innan Sveriges 
Radio ringde. Jag trodde 
inte mina ögon när jag läste 
pressmeddelandet, men 
som vi har kämpat...

Vad har varit jobbigast 
under den här perioden?
– Jag har sett ett stort svart 
hål framför mig i Surte cen-
trum. Vad skulle hända om 
även biblioteket försvann? 
Usch, hemska tanke. Sedan 
hade det inte blivit bra med 
ett bibliotek i Glasbruket. 
Det är fel miljö och all-
deles för trångt för två så 
stora verksamheter. Det var 
aldrig något bra förslag.
Vad händer nu i fören-

ingen?
–Nu måste vi börja planera 
inför höstens evenemang. 
Vi har inte vågat göra det 
förrän vi visste hur det 
skulle bli.

Är det här en seger för 
demokratin?
– Ja, det tycker jag att det är 
och jag måste säga att även 
om vi inte har varit överens 
så har tonen mestadels varit 
sansad. Det har funnits en 
dialog och Monica Samu-
elsson tycker jag har skött 
sig väldigt bra. Det tyckte 
jag redan före beskedet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Doris Hellman, ordförande i Surte-Bohus bib-
lioteks- och kulturförening, som har kämpat 
tappert för att försvara biblioteket i Surte cen-
trum.

Hur firar ni att flytten blev inställd?

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Allbilsverkstad!

Förslaget om samlokalisering av bibliotek 
och museum drogs tillbaka:

"Engagemanget i Surte 
får inte skadas"

Monica Samuelsson (s), ordförande i Utbildnings- och kultur-
nämnden.
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