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SKEPPLANDA. Orts-
utveckling? Snarare 
avveckling.

Skepplandaborna 
visade öppet sitt miss-
nöje med försämrade 
öppettider på biblio-
teket och färre lokala 
bussturer.

Kvällens publiksiffra 
var emellertid en ljus-
punkt, 75 personer 
trängdes i biblioteket.

Ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda var laddat redan 
på förhand. Därför var det 
klokt av arrangören att låta 
sångtrion Ström från Albo-
skolan bjuda på lite under-
hållning den första kvarten. 

Det lättade tveklöst upp 
stämningen innan Västtra-
fiks Stefan Kraft redovisade 
tankarna kring morgonda-
gens kollektivtrafik.

– I huvudsak kommer den 
att bestå av pendeltåg från 
fem stationer i Ale. Er station 
blir i Älvängen dit vi kommer 
att köra er med matarbussar 
en gång i kvarten. Tidsmäs-
sigt blir det i bästa fall en 
besparing på femton minuter 
och i ”sämsta” fall kommer 
resan från Skepplanda till 
Göteborg att ta 45 minuter. 
Totalt sett blir det en stor 
förbättring, menade Stefan 
Kraft.

Pendeltågen beräknas 
vara i drift från och med 12 
december 2012. Ortsborna 
i Skepplanda var därför mer 
intresserade av att diskutera 
dagens kollektivtrafik som 
det fanns en hel del synpunk-
ter på. En fråga gällde tax-
orna och varför det kostar tre 
kuponger att åka inom Ale 
när det kostar två kuponger 
att åka inom Göteborg.

– Det är en politisk fråga 
som kommunerna, ägarna 
till Västtrafik, rår över. Alla 
våra linjer är inte lönsamma 
och underskottet får kom-
munerna betala, därför avgör 
de också vilka taxor som ska 
gälla, förklarade Stefan Kraft 
och lämnade ordet till kom-
munstyrelsens ordförande, 

Jarl Karlsson (s).
– Vi har gett Västtrafik 

i uppdrag att bland annat 
utreda hur mycket mer det 
skulle kosta Ale kommun om 
vi sänkte taxan från två till tre 
kuponger. Vi hoppas få svar i 
slutet av året.

Fler expressbussar
Att antalet turer med bus-
sarna som går lokalt i kom-
munen har blivit färre beror 
på en medveten och efterfrå-
gad satsning på fler express-
bussar.

– Det måste ske på bekost-
nad av något, men trots allt 
har Skepplanda mycket bra 
förbindelser och bland annat 
en helt egen expressbuss, 434:
an, i rusningstrafik, avslutade 
Stefan Kraft.

Nästa stora fråga var beslu-
tet om att spara in på biblio-
teksservicen, vilket medför 
än mer begränsade öppet-
tider för filialerna i Surte, 

Älvängen och Skepplanda. 
Det hade inte gått ortsborna 
obemärkt förbi.

– Vad är det för ett väl-
färdssamhälle som inte har 
råd att låta barnen få tillgång 
till böcker? Protesterna är 
massiva. Vi har 1082 namn-
underskrifter bryr ni er inte 
om dem? Undrade två orts-
bor.

Såväl bibliotekschef, Mar-
gareta Nilsson, som utbild-
nings- och kulturnämndens 
ordförande Monica Samu-
elsson (s) hjälptes åt att 
besvara frågorna.

– Vi har ett krav på oss att 
anpassa verksamheten efter 
budgeten. Pengarna räcker 
inte till att hålla sju bibliotek 
öppna fem dagar i veckan. I 
en kommun av Ales storlek 
är det viktigt att åtminstone 
ett bibliotek håller öppet sex 
dagar i veckan och har ett 
utbud av god kvalitet, därför 

har vi valt att värna 
om huvudbibliote-
ket i Ale gymnasium. 
Det fyller dessutom 

en viktig funktion för många 
andra verksamheter såsom 
vuxenutbildningen och gym-
nasieskolan.

Förfärligt förslag
Kritiken mot att skolbiblio-
tekens begränsade öppetti-
der riskerar att få konsekven-
ser för eleverna letar man en 
lösning på.

– Vi tycker att biblioteken 
borde kunna vara tillgäng-
liga även om det inte finns 
någon bibliotekarie där. Med 
lärarnas assistans borde elev-
grupper ändå kunna gå dit, sa 
Monica Samuelsson.

Bibliotekets vänner i 
Norra Ale, som bland annat 
representerades av Bo 
Björklund, tyckte förslaget 
var förfärligt.

– Bibliotekarier är en hög-
utbildad yrkesgrupp som är 
experter på att upptäcka bar-

nens läsförmåga och behov. 
Det är inget som lärarna kan 
ersätta. Beslutet är särskilt 
allvarligt med tanke på att 
barns läsförmåga sjunker. 
Alboskolan har redan fått 
skarp kritik av Skolinspek-
tionen. Jag undrar hur det 
blir efter detta. Vidare läste 
jag i Alekuriren att kommu-
nens bokslut var positivt och 
kommentaren var att ”vi kan 
alltid hjälpa våra barn”.

Monica Samuelsson beto-
nade att beslutet om ned-
skärningar på 1,75 tjänst i 
Ales biblioteksverksamhet 
är taget, men exakt hur detta 
kommer att påverka de olika 
biblioteken ännu inte är 
klart.

Protesterna lär fortsätta.
Fotnot. Bibliotekschef Margareta 
Nilsson berättade att 200 000 
böcker/medier lånas ut varje år 
varav 100 000 från huvudbibliote-
ket. Skepplanda är den filial med 
störst utlåning.
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Trion Ström underhöll med bland annat ett suveränt Abba-potpuri.

”Bibliotekseffekten” har gjort Monica Samuelsson 
(s), utbildnings- och kulturnämndens ordförande, po-
pulär gäst på ortsutvecklingsmötena.

Bo Björklund från Bibliote-
kets vänner i norra Ale var 
mycket kritisk till de för-
sämrade öppettiderna, sär-
skilt med tanke på bibliote-
kens betydelse för en funge-
rande grundskola.
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