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Förra året drabbades Ut-
bildnings- och kulturnämn-
den, UKN, av budgetöver-
drag på grund av ovänta-
de gymnasieelevrelaterade 
kostnader. Kommunled-
ningen tvingade då UKN 
att skära i andra verksam-
heter och man valde då att 
dra ner på biblioteken. Ale 
kommun sade upp perso-
nal och sänkte servicenivån, 
främst på skolbiblioteken. 

Om ett par veckor skall 
UKN på uppdrag av kom-
munstyrelsen ta ställning 
till en motion som har lagts 
i kommunfullmäktige. 
Motionärerna vill bland 
annat att öppethållandet på 
biblioteken skall återstäl-
las till den nivå som gällde 
den 1 januari 2008 och 
att UKN skall tilldelas de 
pengar som behövs, högst 
700 000 kronor per år. 
UKN kan i princip välja 
mellan tre alternativa svar 
på motionen.

1 Nämnden kan agera 
kulturvänligt och säga: Ja 
tack, vi tar gärna emot de 
pengarna. Det är det natur-

liga svaret om nämnden 
enbart ser till kulturen i 
Ale. 

2 Nämnden kan agera 
kulturfientligt och säga: 
Nej tack.

3 Nämnden kan retur-
nera motionen till kom-
munstyrelsen och säga: 
Det var ni som krävde att 
vi skulle dra ner. Ger ni oss 
pengarna så återställer vi 
öppethållandet.

Hur kommer det att bli? 
Ja, säg det. Kommunled-
ningen har på kort tid lagt 
ut massor av miljoner på 
vikingagård och bandyhus 
så visst finns det pengar. 
Just nu vill man satsa mil-
jonbelopp för att rädda 
Verle gammelskog. Mot 
den bakgrunden vore det 
hedrande för kommunled-
ningen att återställa öppet-
hållandet på biblioteken. 
Vi har alltid råd att satsa på 
våra barn och deras fram-
tid. Låt oss hoppas att det 
blir så.

Bibliotekets vänner 
i norra Ale

Bibliotekens öppet-
tider kan återställas! ALAFORS. I torsdags 

höll PRO Ale Norra sitt 
årsmöte.

En välfylld salong i 
Medborgarhuset rös-
tade fram en styrelse 
för 2009 med ordfö-
rande Stig Andersson i 
spetsen.

De planerade ned-
dragningarna inom 
vård- och omsorgsför-
valtningen kom att bli 
eftermiddagens stora 
samtalsämne, där Hans 
Hellman gav senaste 
nytt.
Årsmötet inleddes med mu-
sikaliska toner från PRO:s 
nybildade sånggrupp, Ban-
nuwakören.  Ordförande 
Stig Andersson hälsade väl-
kommen. Inför Parentatio-
nen sjöng kören ”Där rosor 
aldrig dör”. Thor Eliasson 
läste upp namnen på de 22 
medlemmar som lämnat för-
eningen under året. En tyst 
minut påbjöds, Eliasson läste 
en dikt varefter Lars Åker-
blom sjöng ”Jag skall gå 
genom tysta skyar”. Däref-
ter sjöngs unisont ”Härlig är 
jorden”.

Till att leda årsmötet valdes 
Hans Hellman, med Märta-
Stina Dahlberg som sekre-
terare. Till justeringsmän 
valdes Gösta Engström och 
Runo Olsson.

Styrelsen för 2009 fick 
följande utseende: Ordfö-
rande: Stig Andersson. Vice 
ordförande: Hans Hellman. 
Kassör: Eva Carlsson. Se-
kreterare: Märta-Stina Dahl-
berg. Vice sekreterare: Brita 
Karlsson. Studieorganisatör: 
Gösta Björk.

Hans Hellman tog tillfäl-
let i akt att informera om de 
förändringar som planeras 
inom vård- och omsorgsför-
valtningen. Som ordförande i 
kommunala pensionärsrådets 
samrådsgrupp uttryckte han 
den oro som pensionärerna 
känner inför framtiden.

– Det är inga brickor utan 
människor som våra kom-
munala politiker och tjänste-
män har att ta hänsyn till. Det 
måste finnas någon som helst 
känsla bakom de beslut som 
tas. Jag fattar inte att man som 
politiker kan göra så här mot 
oss pensionärer som utgör 
en stor grupp i Ale kommun, 
säger Hans Hellman.

– Det vi i första hand 
vänder oss emot är nedlägg-
ningen av BRA-grupper-

na. Sedan ska dementa flyt-
tas från Trollevik till Vika-
damm. Det är sårbara män-
niskor som drabbas.

Hans Hellman, och många 
med honom, är bestörta över 
den utveckling som sker.

– Jag har mött många grå-
tande pensionärer den senas-
te tiden som säger: Hjälp oss! 
Det känns naturligtvis i hjär-
tat, säger Hellman. 

Efter mötets slut fram-

trädde kören samtidigt som 
det bjöds på kaffe och semla. 
De tillresta underhållarna 
från Alingsås, Marianne och 
Lasse Åkerblom, spelade 
och sjöng till allas förnöjel-
se. Traditionell lottdragning 
fick avsluta dagen.

PRO Ale Norra höll årsmöte i Alafors
– Stor oro inför hotande neddragningar

I MEDBORGARHUSET
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Hans Hellman, ordförande i KPR:s samrådsgrupp och till-
lika vice ordförande i PRO Ale Norra, uttryckte sin besvikel-
se över de neddragningar som planeras inom vård- och om-
sorgsförvaltningen och som drabbar utsatta pensionärer.

Foto: Jonas Andersson

NOL. Natten mellan 
fredag och lördag i 
förra veckan var det 
inbrott i Nol IK:s klubb-
hus.

Något gods stals 
inte däremot skedde 
meningslös skadegö-
relse i form av glas-
kross och klotter.

– Man blir både ledsen 
och förbannad, säger 
NIK:s kanslist Ulf Lars-
son.

Någon gång mellan klockan 
tolv och två, natten till lör-
dagen, höll vandalerna sig 
framme. När Ulf Larsson 
fick se förödelsen kunde han 
bara sucka uppgivet.

– Det är så meningslöst. 
Det är ren och skär förstö-
relse, inget annat.

Flera glasrutor slogs 
sönder i samband med ska-
degörelsen, vidare utsattes 
fastigheten för klotter.

SMD
– Bokstäverna SMD har 
klottrats på fasaden och föns-
terbläcket. Till och med vårt 
klubbmärke har de sprayat 
ner, säger Ulf Larsson upp-
givet.

Inne i lokalen fördärvades 

ett par prisskåp, en frysbox 
samt en stereoanläggning.

– Är det någon som har 
sett eller hört någonting är 
de välkomna att höra av sig 
till polisen eller till oss i Nol 
IK, avslutar Ulf Larsson.

Nol IK:s klubbhus 
vandaliserat
– Glaskross och klotter

PÅ NOLÄNGEN
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Nol IK:s klubbhus på Noläng-
en utsattes för skadegörel-
se förra helgen, bland annat 
i form av klotter.

Nol IK:s kanslist Ulf Larsson tar del av skadegörelsen inne i 
klubbhuset. Glasskivor till två prisskåp har slagits sönder.


