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Välkommen till Ale 
Annika Friberg, ny 
miljöplanerare i Ale 

kommun! Du vill arbeta för 
en bra kollektivtrafik i vår 
kommun, skriver du. Lov-
värt!

Men för att få ett bra al-
ternativ till biltrafiken, ska 
du först veta hur den nu-
varande situationen är för 
de som redan nu valt bort 
den bekväma bilen. En färd 
Älvängen-Kungälv kan ta 
två timmar, vilket hände mig 
härförleden och detta på 
grund av dåliga bussar och 
ingen fungerande anslut-
ning (bussar behöver ju inte 
”vänta in” längre). Då är si-

tuationen med bergsspräng-
ningar med mera inte inbe-
räknad. 

Du kan få stå i blötan och 
frysa och du hinner inte ut-
nyttja returbiljetten inom 
stipulerade tre timmar, utan 
får lösa tre extra kupong-
er (24 kronor). Alltså, det är 
dyrt, obekvämt, kallt/hett, 
trångt (ibland), luktar illa, 
smutsigt med mera. Och 
hur upplever nutidens skol-
ungdom det hela, de som 
kommer att vara vuxna när 
den nya, fina vägen är klar? 
Har de fått så god erfaren-
het av kollektivtrafiken, att 
de väljer denna före bilen 
månntro?

I dagsläget vore det inte 
dumt att:

1. Låta alla åka gratis 
inom kommunen.

2. Fräscha upp bussarna, 
åtminstone invändigt.

3. Återinför fem minuter 
anslutningstid.

Detta kan inte vara omöj-
ligt för kommunen, om man 
har tänkt sig att behålla kol-
lektivresenärerna framledes. 
”Miljötänket” kan väl inte 
bara vara en ”läpparnas be-
kännelse”. Under tiden kan 
den berömda kon dö. Lycka 
till Annika!

Pensionär i flyttankar

Gratisåk för alla bussresenärer

Det stormar kring Ale 
gymnasium, kultu-
ren och bibliote-

ken. Två ledande tjänstemän 
har lämnat sina befattningar. 
Kommunledningen kräver 
att det skall sparas pengar 
och bland annat skall biblio-
teket avskeda personal. Vars-
len har lagts och två per-
soner får gå. Utbildnings- 
och Kultur nämnden har 
inte lyckats hävda skolornas 
och medborgar nas behov av 
biblioteks service gentemot 
kommun ledningen. Nämn-
den har hittills inte kunnat 
redovisa vilka (negativa) an-
passningar som måste göras. 
Vid orts utvecklingsmöte i 
Skepplanda den 22 oktober 
blev beskedet att vi får vänta 
och se.

Främst kommer grund-
skolan att drabbas. Alla bib-
liotek utom möjligen Nö-
dinge kommer att tvingas 
minska sin service till sko-
lorna. Det sker samtidigt 

som Skolinspektionen riktar 
skarp kritik mot flera skolor 
i Ale.

Barnen läser sämre
Svensk Biblioteksförening 
hävdar att den försämring i 
svenska barns läs kunnighet 
som inleddes på 1990-talet 
nu går allt snabbare. Enligt 
en undersökning 2007 är 
barnens minskan de läslust 
och deras sämre tillgång till 
böcker ett stort problem. 
Det är just det som bra bib-
liotek och goda biblioteka-
rier kan råda bot på.

Svensk Biblioteksfören-
ing redovisar kommunernas 
biblioteksplaner på nätet. 
2007 hade biblioteken i Ale 
lägre driftskostnad per invå-
nare, färre biblioteksanställ-
da och färre böcker än snit-
tet för riket. Ändå skall det 
sparas just här. 

Skola – bibliotek – läslust
Skolklasser på mellanstadiet 

går till biblioteket och lånar 
varje vecka och får hjälp av 
en bibliotekarie. Lokala va-
riationer förekommer. För-
skola, lågstadium och hög-
stadium har sina samver-
kansformer. En gång i 
månaden presenterar bib-
liotekarien nya och gamla 
böcker och stimulerar på så 
sätt läslusten. Det ordnas 
ofta en kölista på dessa 
böcker då många vill läsa 
böckerna som presenterats. I 
skolår 6 får alla barn en lek-
tion i bibliotekskunskap. 

Vad är en bibliotekarie?
Bibliotekarier har en lång 
och gedigen utbildning, 
de har spetskompe tens 
för att kunna hjälpa sär-
skilt elever med lässvårighe-
ter. De håller sig ajour med 
nyut kommen littera tur, ofta 
genom att läsa nya böcker 
på sin fritid. Deras mål är att 
skapa läslust hos barn och 
vuxna. Idén att lärare skulle 

kunna ersätta väl påläs-
ta bibliotekarier är absurd. 
Bibliotekariens insats för 
skolan är oerhört värde-
full men sällan uppmärk-
sammad. Yrkesrollen är inte 
förstådd av särskilt många. 

Vid filialerna som nu skall 
drabbas, träffar eleverna 
samma bibliotekarier nästan 
varje gång. En relation upp-
står och bibliotekarien blir 
en stödperson för eleven. 
Det ger en trygghet som 
försvinner om de kvarva-
rande bibliotekarierna, som 
det är tänkt, skall cirkulera 
mellan olika bibliotek. 

När en halvklass är i bib-
lioteket kan läraren under-
visa i halvklass vilket natur-
ligtvis är en fördel för elev-
erna och skolan. Den för-
delen går förlorad om man 
drar in bibliotekarien. Det 
finns lärare som menar att 
det är tvek samt om bibliotek 
utan biblio tekarier ens kan 
användas av skolan.

Vid tema-arbete samrå-
der skolan med biblioteka-
rien som söker adekvat lit-
teratur, beställer och plock-
ar ihop böckerna till skolan. 
Har skolan kunskap och tid 
att ta över det arbetet? Svar: 
Nej! Resultat: Kvalitetssänk-
ning i skolan.

Ales strategiska plan
Bibliotekets roll för sko-
lorna och folkbildningen 
berörs inte i den strategiska 
planen. Det ligger nära till 
hands att anta att man anser 
att biblioteken inte be hövs. 
Vi har hittat ordet biblio-
tek i en enda mening. Vi ska 
använda de naturliga mötes-
platserna i form av t ex bib-
liotek som viktiga ingredi-
enser i ortsutvecklingen. Ett 
förord, där bibliotek inte 
heller finns med, är under-
tecknat av ledarna för soci-
aldemokraterna, vänsterpar-
tiet och miljöpartiet. 

Vad bör göras?
De varsel som är lagda bör 
återtas. Dessutom måste 
biblioteket vaska fram re-
surser för att tillgodose de 
förskolor som mister sin 
biblioteksservice när bok-
bussen avvecklas. Att bara 
skicka boklådor räcker inte. 
I Ale kommuns strategis-
ka plan, som är beslutad av 
kommunfull mäktige, står 
det: FN:s barnkonvention 
skall vara vägledande i alla 
beslut som berör barn. För-
skolor som förlorar bokbus-
sen skall därför erbjudas fria 
och regelbundna besök i en 
lämplig biblioteksmiljö. Det 
krävs för att Ale skall vara en 
jämlik kommun. 

Bror Andersson
Bo Björklund

Undertecknarna har båda ett 
förflutet som kulturnämnds-

ordförande

Ale kommunledning gör det svårt för många barn

Ärade tjänstemän 
och politiker i Ale 
Kommun.

Vi känner stor oro inför 
planen att inskränka öppet-
hållandet av vårt integre-
rade skol- och folkbiblio-
tek i Älvängen. Tillgäng-
ligheten minskades redan 
under förra terminen då vi 
endast kunde utnyttja bib-
lioteket tre dagar i veckan. 
Detta mycket välfungeran-

de bibliotek är en stor resurs 
för våra elever på Aroseni-
usskolan och ett levande lä-
romedel i vår dagliga verk-
samhet. Självklart är det en 
viktig plats för kunskapssö-
kande och för stimulans i 
de flesta av skolans ämnen, 
och som främjar elever-
nas läsande och personli-
ga utveckling. Denna plats 
är också ett viktigt utrymme 
för elever som vill finna lugn 

och ro, som många behöver 
i en stor skola.

Det här förslaget kommer 
att slå hårt mot de elever 
som behöver hjälp i sitt lä-
rande. Biblioteket är den 
plats där vi kan få tillgång 
till lättläst material och in-
spelade läromedel. Detta 
kommer att påverka studie-
resultaten för eleverna i Ale 
centrala skolområde.

Vi vill med detta brev att 
Ni omprövar förslaget om 
ytterligare nedskärning på 
vårt skolbibliotek som är en 
viktig del av vår vardag och 
vår verksamhet.

Lärarna på Aroseniusskolan

Lärarnas protest mot bibliotekets 
minskade öppettider i Älvängen

Varför förstår ingen hur man mår när man gått i 
väggen?

Man blir väldigt trött (sover hela dygnet). För 
att orka med tar man ibland alkoholhaltiga drycker. Man 
är inte frisk fast man har varit tre veckor på sommarsol 
men med förståelse är man en bra bit på väg. 

Ale kommun förstår inte heller, jag får inte besöka min 
tidigare brukare.

När man får ångest är det lätt att man tar lite för mycket 
medicin. 

Många säger ”förra veckan gick jag in i väggen”. Säg 
inte så för då vet du inte hur det är att gå in i väggen.

Birgit Samuelsson

Varför så lite förståelse

www.kungsbacka.se

Du blir en viktig länk i Kungsbacka kommun!

Teknik söker

Eltekniker
Vi erbjuder ett arbete i en kreativ och stimulerande miljö på 

Hammargårds reningsverk tillsammans med motiverade medarbetare.

Läs mer och ansök på www.kungsbacka.se/jobb
Sista ansökningsdag 2008-11-09
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www.nfi.cc    Tel. 063-513838
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BOKA EN KÖKSDEJT

En dag eller två. Det är allt våra montörer 
behöver för att göra ditt kök som nytt igen. 
Med nya, mjukstängande luckor och lådor 
samt moderna skåpsfunktioner. 

Behåll dina värdefulla stommar 
– boka en köksdejt idag.

Välkommen till butiken!

Mån–Fre 12–18   Lör 11–15
Göteborgsvägen 23, Mölndal

tel 031-87 85 70
www.modexa.se

Hedra minnet av 
någon nära!

www.alekuriren.se


