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Säg ordet Bibliotek 
och de flesta perso-
ner tänker antagligen 

på ett stort rum fyllt med 
böcker.  Det är helt rätt, slår 
man upp bibliotek på Na-
tionalencyklopedin får man 
läsa att bibliotek betyder just 
förvaringsrum för böcker.

Men är det verkligen bara 
det vi ska ha våra bibliotek 
till? Är det enbart förva-
ringsrum som allmänhet och 
skola behöver? Jag tycker 
inte det, men så kan man 
tolka Monika Samuelssons 
svar till Bibliotekets vänner 
i Norra Ale i Ale Kuriren nr 
36 vecka 43 år 2008. Att bara 
se biblioteket som ett rum 
med böcker är en mycket 
förlegad syn på biblioteken. 
Men tydligen har våra poli-
tiker kvar denna gamla inak-
tuella syn på biblioteksverk-
samheten. Vad de inte verkar 
se är allt annat som våra 
kommunala bibliotek och 
alla bibliotekarier gör för 
både allmänhet och skola.

Bibliotekets och bibliote-
kariens roll är att förmedla 
kunskap och information, 
att väcka läslust och tillfred-
ställa nyfikenhet. Stude-
rande i alla åldrar, vuxna som 
barn, använder sig idag av 
folkbiblioteken bland annat 
för att få tag på studielittera-
tur. I och med att det blivit 
vanligare med distansstudier 
för vuxna (även de ofta p.g.a. 
nedskärningar inom skola 
och kommun) så är det inte 
längre bara högskole- och 
universitetsbiblioteken som 
tillhandahåller material till 
dessa elever. Folkbiblioteket 
idag i hela Sverige har en 
större uppgift än för tjugo år 
sedan, en kunskapsförmed-
lande uppgift. 

Genom biblioteken 
får också gamla som unga 
möjlighet att ta del av 
kultur i olika form. Äldre 
får chansen att se barnens 
utställningar och barnen 
har möjlighet att ta del av 
de äldres erfarenhet genom 

olika utställningar samt lit-
teratur. 

Ska vi förstöra allt detta 
fina genom att försvåra för 
oss i Norra och Södra Ale 
att ta del av våra högklassiga 
biblioteksverksamheter? 
Visst finns huvudbiblioteket 
i Nödinge som en stabil och 
trevlig bas för alla kommu-
nens invånare, det har du 
helt rätt i Monica Samuels-
son, men varför göra det 
svårare för både elever och 
allmänhet genom att ta 
bort bokbuss och dra ner på 
öppettiderna på våra övriga 
bibliotek? 

Det är inte alla som på 
ett lätt och smidigt sätt kan 
ta sig till Nödinge. Vad som 
dessutom glöms bort är de 
spontana besöken som beri-
kar så mycket. Biblioteket 
ses av väldigt många som 
samhällets gemensamma 
vardagsrum, dit man kan gå 
och koppla av, läsa en tid-
ning, surfa på Internet, träffa 
andra människor. Det är 

inte alla som har tillgång till 
Internet hemma och då är 
biblioteken en bra möjlighet 
för dem. Många barn söker 
sig till biblioteken på sin 
fritid för att det är mysigt. 
Vad ger vi dem för signaler 
om vi stänger ner dessa oaser 
som till större delen är fria 
från bråk och förstörelse? 

I de flesta diskussionerna 
som varit kring våra bib-
liotek i vår kommun den 
senaste tiden har biblioteken 
utmålats som missdådare 
och penningslukande. 
Monica Samuelsson skriver 
i förra Ale Kuriren om att vi 
måste samla våra resurser till 
ett antal orter. Jag vet att det 
finns andra sätt att samordna 
resurser.

Ta skolan som ett exem-
pel. I artiklar i senaste Ale 
Kuriren framgår att skol-
inspektionen riktar skarp 
kritik mot flera av skolorna 
i vår kommun. Här är ett 
ypperligt tillfälle att ta vara 
på de resurser som finns. Ta 

hjälp av biblioteken och bib-
liotekarierna!

Elevernas lärande är 
målet för hela skolans verk-
samhet. Bibliotekens roll 
kan vara/bli en stor hjälp i 
att få elever med godkända 
betyg i alla ämnen. Genom 
att få ett större samarbete 
mellan skolor och bibliotek 
kan vi hjälpa våra barn och 
ungdomar att få en bättre 
chans att kunna hänga med i 
kunskapsprocessen. 

Aldrig tidigare har så 
mycket information ström-
mat genom våra liv som 
idag. För att kunna selek-
tera och ta del av det som 
är viktigt och för att kunna 
vara källkritisk behövs ofta 
hjälp av personal med fack-
utbildning. Bibliotekariens 
roll har förändrats, från att 
vara den person som enbart 
plockar fram förslag på läs-
ning till en viktig handledare 
i elevernas kunskapssökande. 
Lärarna har ett ansvar för 
allt detta och jag ser det som 

viktigt för både skolkåren 
och politikerna att se vilken 
resurs bibliotekarierna 
verkligen är. Genom att låta 
pedagogerna samarbeta mer 
med fackutbildade bibliote-
karier, kanske på samma sätt 
som gjorts i Växjö kommun, 
som har sitt Biblioteksfo-
rum, där alla lärarlag idag 
består av några lärare och en 
bibliotekarie, så har vi en än 
bättre chans att stödja våra 
elever.

Monica, du talar om att 
låta lärare och elever nyttja 
biblioteken utan att biblio-
tekarierna är på plats. Det 
låter som en fantastisk ide. 
Men jag hoppas i så fall att 
det inte på något sätt inne-
bär att eleverna får mindre 
tid tillsammans med biblio-
tekarien än vad de har idag. 

Biblioteken och dess per-
sonal är en resurs vi måste 
värna om, både för allmän-
heten och för skolan! 

Soli Rosendahl

Kommentarer till Monica Samuelssons svar till Bibliotekets vänner i Norra Ale:

Bibliotek – enbart förvaring av böcker?

Hur mycket gammelskog finns det i Verle?
Kommentarer och frågor till Marcus Larsson (mp) och Leif Danielsson:

Namninsamlingen 
mot neddragningar-
na av öppettiderna 

på Skepplanda bibliotek blev 
982 namn, inte 1 082 som jag 

uppgav på ortsutvecklingsmö-
tet. Jag är tacksam och stolt 
över den entusiasm och vilja, 
att bibehålla en levande kom-
mundel, som jag mött den 

här tiden.
Ett särskilt tack till perso-

nalen på Tempo och Tina på 
Kaffemuggen för ert enga-
gemang. Tack alla barn som 

begärt att få skriva på listorna, 
ni är underbara. Vi fortsätter 
kämpa för vår del av Ale!

Birgit Lind
Skepplanda 

Angående biblioteket i Skepplanda

Det var trevligt att se 
flera svar ang. orts-
utvecklingsmötet 

i Hålanda och det som av 
vissa kallas för Verle gam-
melskog.
Först vänder jag mig till 
Marcus Larsson(mp).

Skolan i Ale har svåra pro-
blem. Bibliotekens öppetti-
der kommer skäras ned kraf-
tigt. Landsbygden är efter-
satt. Ekonomin håller på att 
vika. Listan kan göras lång. 
Trots detta anser du och Jarl 
Karlsson (s) att kommunen 
har pengar över för att köpa 
skog.
Du skriver vidare att fler och 
fler Alebor fått upp ögonen 
för insamlingen. När stiftel-
sen gick in i affären i våras 
hade de ett kapital om 855 
tkr sedan tidigare. Under 
sommaren fick stiftelsen ett 
enskilt bidrag på 280 tkr. I 
dagsläget har stiftelsen 1.767 
tkr. Av det beloppet utgörs 
alltså enbart ca 35 % av 
bidrag från privatpersoner 
och företag. 

Marcus, handen på hjär-
tat... Hur intresserade verkar 
Aleborna vara av att skänka 
egna pengar - egentligen?

Det är också på sin plats att 
påpeka att stiftelsen via sin 
hemsida försöker samla in 
7,45 miljoner och att den 
faktiska köpesumman för 
fastigheten är 6,5 miljoner. 
Skillnaden mellan beloppen 
utgör stiftelsens omkost-
nader. Ale kommun har vid 
flera tillfällen uttryck en vilja 
att satsa ungefär 1 miljon. 

Kommunen har viktigare 
saker att satsa på än att 
täcka upp en privat stiftelses 
omkostnader.

Nu min replik till Leif 
Danielsson.
En rättelse infördes på Ett 
klick för skogens hemsida 
under lördagen den 19 okto-
ber, 11⁄2 vecka efter ortsut-
vecklingsmötet i Hålanda, 
och 6 månader efter att 
insamlingen startade. På 
hemsidan benämns det hela 
som ett ”olyckligt misstag”.
Att kartan skulle vara sym-
bolisk framgick inte alls 
innan rättelsen infördes, 
kartan uppgavs tvärtom vara 
så exakt att varje köpare 
av en ruta kunde få fram 
GPS-koordinaterna till ”sin” 
ruta. Citat från hemsidan: 
”Tack vare att Skogskartan 
baseras på en riktig karta över 
Verleområdet, finns GPS-koor-
dinaterna för just Ert område 
tillgängliga. Detta faktum 
underlättar när Ni vill göra en 
påhälsning.”
Texten finns idag fortfarande 
kvar på hemsidan under 
”nyheter”.

Ett klick för skogen har 
förbundit sig att följa reg-
lerna för 90-konton och 
jag citerar en del av dessa 
regler, tagna från Stiftelsen 
för Insamlingskontroll, SFI 
(www.insamlingskontroll.se).
Reklam och annan information 
ryms inom begreppet mark-
nadsföring. För att denna ska 
kunna sägas vara i överens-
stämmelse med ”god sed” krävs 
att reklam och information om 

en insamling är vederhäftig, 
saklig, sanningsenlig och ej 
vilseledande. Om bildmaterial 
ingår som en del av reklamen 
för insamlingen bör materialet 
kunna identifieras och relateras 
till den faktiska situation som 
beskrivs och som faller inom 
ändamålet för insamlingen.

Innan ursäkten infördes 
blev jag i egenskap av 
berörd markägare direkt 
tillfrågad av Ann Rask (en 
av grundarna av stiftelsen) 
om det ändå inte var okej 
att min fastighet fanns kvar 
på kartbilden. Detta för att 
stiftelsen skulle slippa ändra 
sin hemsida. Att frågan ens 
ställdes ger knappast en 
trovärdig bild av hur insam-
lingen sköts. Mitt svar till 
Ann på hennes direkta fråga 
till mig var enkelt; använd 
ett korrekt kartmaterial så 
att inte bidragsgivarna blir 
lurade. Ännu idag, torsdag 
den 23 oktober, finns det 
inget riktigt kartmaterial 
(fastighetskarta med grän-
ser) på Ett klick för skogens 
hemsida som visar hur fast-
igheten faktiskt ser ut. Att 
skylla det hela på ”tekniska 
skäl” när insamlingens mål 
är att få ihop hela 7,45 miljo-
ner är knappast förtroende-
ingivande.

Lite frågor till dig, Leif:
Jag finner ingen information 
om din koppling till Ett 
klick för skogen på deras 
hemsida, men har förstått 
att du brinner för detta och 
agerar så mycket du kan för 

att insamlingen skall lyckas. 
Dessutom svarar du näst 
intill å stiftelsens vägnar här 
i tidningen. Vidare har du en 
egen hemsida där du skriver 
om insamlingen samt har 
förekommit som språkrör 
för stiftelsens målsättningar 
i ett flertal tidningsartiklar. 
Det finns många som har 
frågor kring insamlingen 
och det som av vissa kallas 
för övervärderingen av 
skogsmarken. Många med 
mig tycker att kommunens 
pengar kan användas långt 
bättre. Då du tycks vara väl 
insatt i det hela ställer jag 
därför några frågor till dig:

1) Hur stor del av fastig-
heten Verle 1:36 utgörs av 
”gammelskog” enligt Natur-
vårdsverkets definition, 
och hur har man kommit 
fram till detta? Enligt 
Naturvårdsverket är ”gam-
melskog” ett bestånd där 
det dominerande trädskiktet 
har en genomsnittsålder på 
minst 130 år.

 2) Vem har gjort den nu 
gällande värderingen som 
ligger till grund för insam-
lingens storlek, när utfördes 
den, och hur är denna värde-
ring utförd?

3) Finns det några andra 
uppgifter som kan tänkas 
vara av betydelse för 
bidragsgivarna som inte tyd-
ligt framgår på Ett klick för 
skogens hemsida som den 
ser ut idag?

Per Karlsson

Cirka 8,5% av Ver-
leskogen utgörs av 
ungskog. Resten 

bedöms vara s.k. gammel-
skog med en ålder över-
stigande 140 år. Karl-Erik 
Andersson och underteck-
nad har borrat och upp-
mätt åldern på flera tallar 
till 200 år. Skogen är obe-
tydligt påverkad av skogs-
bruk de senaste 50 åren 
och kan också klassas som 
naturskog eftersom den är 
självsådd och fått utveck-
lats fritt.
Skog av denna typ är 
mycket sällsynt numera 
efter decennier av modernt 
storskaligt trakthygges-
bruk. Det finns bara 1,1% 
kvar i Västra Götaland av 
denna gamla naturskogs-
typ. Kan också nämnas 
att 95% av hela Sveriges 
skogsarealer har en med-
elålder av bara 58 år. Siff-
rorna hämtade från Skogs-
styrelsen.

Målet för Sverige är att 
bevara 10% av återståen-
de naturskogar, men det lär 
inte finnas mer än högst 
5% kvar i hela vårt land. 
Målet kommer inte att 
nås! Arealen skyddad skog 
ligger på cirka 1,5%.
På denna procent skog 
skall vi lyckas bevara alla de 
utrotningshotade arterna 
och lämna över som arv till 
kommande generationer.
I de återstående gammel-
skogarna hittar man oftast 
ett flertal utrotningshotade 
arter av mossor, lavar, 
svampar, insekter och 
fåglar. Nästan 2000 skogs-
arter är hotade av utrotning 
genom främst skogsbrukets 
försorg. En del kan skyllas 
på luftföroreningar i kom-
bination med för hårt
brukande.

När det gäller värderingen 
av skogen får jag hänvisa 
till Skogsstyrelsen och 
markägaren. Oftast görs 
en värdering av en neutral 
skogstaxerare. Själv har jag 
inget med detta att skaffa.

Kan kommunens pengar 
användas till något bättre 
än att bevara värdefull 
natur? Nog är det viktigare 
än mycket av den kopiösa 
exploatering som ständigt 
pågår i vårt samhälle. Då 
finns det alltid pengar, men 
när det gäller att stå på na-
turens sida och att bevara 
något finns det sällan 
någon vilja. Därför är kom-
munens ställningstagande 
i denna fråga synnerligen 
lovvärd. Precis lika viktig 
som idrottsanläggningar 
och bibliotek i glesbygden. 
Detta är friluftslivets och 
arternas ”anläggning”.
Naturreservat gynnar djur 
och växters överlevnad, är 
till nytta för många män-
niskors hälsa, kan generera 
pengar inom turistnäringen 
om möjligheten tas till 
vara. På många håll ger 
ekoturismen mer pengar 
än själva skogsbrukandet 
redan nu och efterfrågan på 
gammelskog kommer att 
öka än mer ganska snart.

Slutligen kan jag inte 
finna din fastighet angiven 
på kartan. Inga fastighe-
ter har angivits på denna. 
Kartan är en symbolisk bild 
av ett skogsområde, men 
vill man inte förstå så kan 
man inte.

Leif Danielson
Lokal kontaktman för 

Ett Klick för Skogen

Naturguide och tillsynsman för 
Västkuststiftelsen i kommunens alla 

naturreservat

Styrelseledamot och skogsansvarig i 
Naturskyddsföreningen i Ale

Svar på Per Karlssons inlägg om 
Verle gammelskog


