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För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse
Du blir piggare, mår bättre och har chans att vinna.

Hösten känns lättare om du ger dig själv frisk luft och rörelse. 
Det krävs inte mycket för att få positiva effekter och tänk på att det aldrig 
är för sent att börja! 

30 minuter om dagen för vuxna och 60 minuter för barn. Ett kryss på 
aktivitetskortet per dag och du är igång. Satsningen pågår vecka 38-43 och 
alla alebor är välkomna att delta. 

Aktivitetskortet ska posta senast 27 oktober för möjlighet att vara med och 
vinna fi na priser. Tidigare priser har varit spa-vistelse och presentkort på 
Liseberg. 

Aktivitetskort kan hämtas på:
• Vårdcentralerna  och Folktandvården i Bohus, Nödinge, 
 Älvängen och Skepplanda.
• Apoteken i Nödinge och Älvängen.
• Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda.
• Ica Supermarket i Älvängen.
• Ica Kvantum i Nödinge. 

LE KOMMUNA

SURTE. Försämrade 
öppettider och glashyt-
tans avveckling satte 
djupa spår i besökssta-
tistiken för Glasbruks-
museet i Surte.

Antalet besökare 
minskade i sommar 
från drygt 6000 till 
3900 personer.

– Våra öppettider 
är bara en fjärdedel 
av förra årets. Med 
tanke på det tycker jag 
att vi ska vara nöjda, 
säger museichef Börje 
Johansson.

Glasbruksmuseet i Surte visar 
sitt sämsta resultat på många 
år, men det finns förklaring-
ar. Utbildnings- och kul-
turförvaltningens budget-
anpassning har slagit även 
mot museiverksamheten i 
Ale kommun. Öppettiderna 
har till exempel begränsats. I 

sommar har Glasbruksmuse-
et bara varit öppet fyra av sju 
dagar och då under några få 
timmar.

– Minskar du från 49 
timmar i veckan till 12 
timmar så är det ganska själv-
klart att det får konsekvenser. 
Jag trodde nog att det skulle 
bli ännu värre. Att vi trots allt 
räknar in nästan 4000 besöka-
re per den siste augusti kan 
vi tacka utställningen Prak-
tisk Plastic för. Den har rönt 
stor uppmärksamhet i media 
och lockat många betraktare, 
säger Börje Johansson.

Begränsade öppettider är 
ett av skälen till den minska-
de tillströmningen av turister, 
men det som påverkat mest i 
negativ riktningen är avveck-
lingen av glashyttan.

– Ja, det är många som 
har vänt i dörren när de får 
reda på att glasblåsningen har 
upphört. Det är och blir väl-
digt svårt framöver att kom-

pensera den förlusten. Just nu 
känns det som att det beslu-
tet togs för tidigt. Verksam-
heten borde ha fått chansen 
att sätta sig, menar Börje Jo-
hansson.

När beslutet väl var taget 
borde skyltarna på E45 som 
hänvisar till glashyttan i Surte 
tagits ner, men så skedde 
aldrig.

– Det är dåligt skött. Vi be-
gärde det av Vägverket tidigt 
i våras. Förhoppningen var 
att skyltarna skulle vara ned-
monterade till turistsäsong-
en. Tyvärr, blev det inte så 
och många har blivit felaktigt 
hänvisade, beklagar Börje Jo-
hansson.

Ingen glashytta, snart inga turister

Glashyttans avveck-Glashyttans avveck-
ling och de begränsade ling och de begränsade 
öppettiderna för Glas-öppettiderna för Glas-
bruksmuseet ledde till bruksmuseet ledde till 
ett stort frånfall av ett stort frånfall av 
turister den gångna turister den gångna 
sommaren.sommaren.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Den enes 
bröd, den andres död.

Medans Glasbruks-
museet tappar i besö-
kare redovisar Rep-
slagarmuseet positiva 
resultat.

– Det är fortfarande 
ett levande museum 
med repslagning och 
stora publika arrange-
mang. Det bidrar starkt 
till attraktionskraften, 
säger museichef, Börje 
Johansson.

Antalet besökare på Repsla-
garmuseet har i år beräknats 
till 6500, men redan i augus-
ti passerades 6300 och nu har 
prognosen ritats om.

– Jag skulle tro att vi 
kommer upp i drygt 9000 i 
år och det ser vi som ett god-
känt resultat. Resurserna har 
minskat, men vi har lyck-
ats bra med gruppbokningar 
och på så vis får vi upp anta-
let besökare. Vi har fått bra 
uppmärksamhet genom Ost-
indiefararen Götheborg och 
det bidrar fortfarande till att 
många vill komma hit och se 
hur repslagning går till. Att 
kunna demonstrera ett hant-
verk i verkligheten är ett jät-
teplus för den här typen av 

museum, förklarar Börje Jo-
hansson.

Totalt 10 200 besökare
Även på Repslagarmuseet i 
Älvängen har en större ut-
ställning ägt rum under som-
maren.

– ”Inte bara Bastabinne” 
som sommarens utställning 
hette har varit en publikmag-
net, denna verksamhet vill vi 
fortsätta utveckla, betonar 

Börje Johansson.
Sammanfattningsvis kan 

konstateras att museiverk-
samheten trots stora föränd-
ringar och begränsningar 
ändå lyckats förhållandevis 
bra. Totalt har 10 200 män-
niskor passerade entrédörrar-
na i Surte och Älvängen. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Men Repslagarmuseet är 
fortfarande levande
– Fler besökare än beräknat i sommar

Repslagarmuseet i Älvängen är fortfarande en attraktiv tu-
ristattraktion. Med repslagning blir besöket inte bara en torr 
historia, utan ett levande minne.

Kontakta oss

Vill du gå ner i vikt?
Vi startar 3 viktminskningsgrupper i september.

Du kan också läsa mer på: 
www.xtravaganza.se

Elisabeth gick ner över 20 kg
på två månader

- För mig handlar viktminskningsresan om att må bättre, 
vilket är en investering i framtiden och hälsan.
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Endast ett 

fåtal platser

kvar!


