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NÖDINGE. Kommer 
boken?

Javisst, gör den det!
En gång i måna-

den erbjuds servicen 
”Boken kommer” till 
dem som inte själva 
kan ta sig till ett bib-
liotek.

En insändare i lokaltidningen 
i förra veckan fick personalen 
på Ale bibliotek att reagera. 
Allians för Ale föreslog kom-
munfullmäktige besluta att 
införa Boken kommer-verk-
samhet.

– I det här ärendet var man 
dåligt påläst. Boken kommer 
finns redan i Ale kommun. 
Om du inte kan komma till 
biblioteket på grund av ålder, 
sjukdom eller funktions-
hinder kan du anlita Boken 
kommer, förklarar bibliote-
karie Eva Albrechtsson.

Framförallt är det äldre 
som utnyttjar den förnämliga 
service som huvudbiblioteket 
i Nödinge tillhandahåller.

– Det kommer en sändning 
till Boken kommer-låntagar-
na ungefär en gång i måna-
den. Dessa har fått skriva på 
ett papper som innebär att vi 
kan se lånehistorik, vilket vi 
inte kan göra hos övriga lån-
tagare på våra bibliotek. Där 
finns en sekretess som inne-
bär att all låneinformation 
raderas, säger bibliotekschef 
Margareta Nilson.

Boken kommer-låntagar-
na, som idag uppgår till ett 
40-tal inklusive dem som får 
Daisy-talböcker (talböcker 
inlästa på cd-romskiva) hem-
skickade, kommer fortsätt-
ningsvis att få sina bokpå-

sar levererade av Fixartjänst 
i Ale.

– Det samarbetsavtalet 
blev klart alldeles nyligen, 
vilket vi är väldigt tacksam-
ma för. Finns det fler som 
känner att de är i behov av 
Boken kommer-servicen får 
de gärna höra av sig till mig, 
säger Eva Albrechtsson och 
fortsätter:

– Vi försöker att med jämna 
mellanrum marknadsföra den 
här tjänsten hos kommunens 
olika hemtjänstgrupper, som 
i sin tur kan prata med intres-
serade vårdtagare.

Förutom traditionell litte-
ratur och talböcker kan lånta-
garna välja bland böcker med 

stor stil, böcker med extra lätt 
text, tidskrifter, filmer och 
musik.

– Den här servicen gäller 
alla kommunens medborga-
re, från Surte i söder till Hå-
landa i norr, betonar Marga-
reta Nilson.

Slutligen kan rapporte-
ras om den författarfrukost 
som äger rum på Ale biblio-
tek lördagen den 21 novem-
ber. Stewe Claeson kommer 
då för att kåsera om sitt för-
fattarskap och berätta om sin 
senaste bok.

Agneta Danielson och Jane 
Pettersson bjöd på Lösgo-
dis, en kavalkad av musik 
och berättelser från när och 
fjärran, i både tid och rum. 
Från allvar och eftertänk-
samhet till ett sommarbarns 
minne av frälsning i stram 
regi av bröderna Målle och 
Kalle Lindberg i den små-
ländska obygden. 

Egna låtar blandades 
med Sonja Åkesson, Tage 
Danielsson, Pärleporten 

och Tänd ett ljus med flera, 
varvade med tänkvärda och 
roliga funderingar om livet, 
kärleken och lite till. 

Genom hela program-
met löpte medkänslan för de 
utan makt i samhället och en 
apell för den nu nästan bort-
glömda solidariteten.

Extranumret blev kronan 
på verket. En dikt av Anna-
Maria Lenngren om den 
gamla grevinnan i samtal 
med sin kammarjungfru. 

Bland de nästan 50 gästerna 
sågs kungälvskonstnären 
Bengt Nordenborg och 
skulptören Bo Larsson från 
Sollebrunn samt musikern 
Bernt Andersson.

Lördag den femte decem-
ber gästas Musik-Cafét av 
uddevallagänget ”Kardborr-
bandet – med låtar som fast-
nar”. Då blir det blir allsång, 
julsånger och andra musika-
liska smällkarameller!

Col

Lösgodis på Repslagarmuseet 

”Bananbladen som kan vara 
cirka en och en halv meter 
långa, delas i lagom stora bitar 
och används som engångs-
tallrikar vid högtidliga tillfäl-
len som till exempel bröllop. 
Maten skall portioneras ut 

av värdinnan och man får en 
sötsak, yoghurtsallad, flera 
grönsaksrätter, dhal (linscu-
rry) och festris Briyani. Allt 
skall vara vegetariskt även 
om en hindufamilj äter kött 
i vanliga fall. Efter man har 

ätit viker man bananbladet 
med skarven inåt eller utåt, 
detta med ett direkt budskap 
till värdinnan om man var 
nöjd med maten, smaken, 
portionsstorleken och etiket-
ten. Värdinnan själv brukar 
duka av alla bananbladen. 
Det är ett stort ansvar kvin-
nan har i samband med att 
gifta bort sin flicka.”

Smakprov på sötsak från 
en festmåltid bjuds på Fru-
kostcafét.                        ���

Frukostcafé för kvinnor i Skepplanda 

Boken kommer 
redan i Ale kommun
– Fixartjänsten ordnar med leveransen

PÅ BIBLIOTEKET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eva Albrechtsson plockar ihop en påse med böcker som Fix-
artjänsten i Ale sedan har ansvaret att distribuera. Boken 
kommer är en uppskattad service för dem som inte själva 
kan ta sig till ett bibliotek.

SKEPPLANDA. Nu på lördag blir det Frukostcafé 
för kvinnor i Skepplanda församlingshem.

Dorothy Aronsson, Alafors, är föreläsare denna 
lördag och kommer att berätta om en kvinnas liv 
i Indien, sett utifrån Dorothys perspektiv. Här 
följer ett litet smakprov:

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 450 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boyta 111 kvm, biyta 22 kvm
Tomt 5 277 kvm

Byggt 1909, Om och tillbyggnad 1985
Adress: Ölanda 210
Visas sön 8/11 13.00-14.00

Nu kan vi erbjuda en mindre hästgård i Ölanda, granne med Ale Häst Spa. Gammalt och rymligt hus med
charm. Stall med 7 st boxar. Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2196.

B Ölanda

Utgångspris 1 195 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 129 kvm, biyta 4 kvm
Tomt 945 kvm Plan

Byggt 1965, ombyggt 1987
Adress: Alfs Väg 5
Visas sön 8/11 14.45-16.00
och tis 10/11 17.15-18.00

Trevlig 1-plans villa i vinkel, centralt i Alvhem. Gångavstånd till affär förskola och kommunikationer.
Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyrån.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2189.

B Alvhem

Utgångspris 3 195 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 185 kvm
Tomt 1 101 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1982
Adress: Fridhemsvägen 10
Visas tor 12/11 17.30-18.30

Mycket påkostad tilltalande 1 1/2 plans drömvilla i trivsamma Surte. Smakfullt inrett med fina färger.
Härligt vardagsrum med öppen spis. Stor och fin terrass med bergvärmeuppvärmd pool. Närhet till
service, skola och kommunikationer. Endast ca. 10 minuter till Göteborg. Bokade visningar, ring eller
maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-0996.

B Surte


