
alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 50  |   200914

Living frotté
Vår bästa kvalitet

4 för 3

Morgonrockar
Dam och herr

100,- rabatt
Velourrock 299,- (ord. 399,-)

Satinbäddset

349,-

Gäller t.o.m. 24/12 2009. Med reservation för slutförsäljning 
och lokala avvikelser. Vid 4 för 3 bjuder vi på varan med lägst pris. 

Mjuk jul och mjukt nytt år
önskar Sveriges mjukaste butik

Glasbrukets vänner fanns på plats för att bilda – just det – föreningen Glasbrukets Vänner.

Glasbrukets Vänner 
under bildande

Börje Johansson valdes att klubba igenom det första mötet för bildandet av föreningen Glas-
brukets Vänner. Senare valdes han också till ordförande för interimstyrelsen som verkar 
fram till det första årsmötet som är planerat till mars 2010.

Förening tar över kommunens museum

SURTE. Glasbrukets 
Vänner är under bil-
dande.

Föreningen har för 
avsikt att teckna avtal 
med Ale kommun om 
att driva och utveckla 
ett arbetslivsmuseum i 
Surtes gamla glasbruk.

En interimstyrelse 
valdes att driva frågan 
fram till det första ordi-
narie årsmötet den 18 
mars 2010.

Kulturförvaltningen i Ale har 
haft i uppdrag att utreda möj-
ligheterna att låta Glasbruks-
museet i Surte övergå i för-
eningsregi. I torsdags togs ett 
första betydande steg, då för-
eningen Glasbrukets Vänner 
bildades. Nu har en interim-
styrelse med ordföranden, 
Börje Johansson, i spet-
sen, fyra månader på sig att 
förankra tankar och idéer i 
Surte. Målet är självklart att 
skapa ett stort ideellt intresse 
runt Glasbruksmuseet. Den 
18 mars hålls det första ordi-
narie årsmötet.

– Jag upplevde att det 
fanns ett stort engagemang. 

Självklart finns det också en 
del frågor, men dessa ska vi 
jobba vidare med, säger Börje 
Johansson.

24 personer slöt upp på 
mötet i torsdagskväll.

– Det var över förväntan. 
Att bilda en förening är inte 
alltid så enkelt. Många är pas-
siva i början. Vi får nog leva 
upp till lite först, men på sikt 
tror jag surteborna kommer 
att känna stort ansvar för glas-
bruket. Min förhoppning är 
att förvandla Glasbruksmuse-
et till att också bli en natur-
lig träffpunkt, menar Börje 
Johansson.

Driva och utveckla
Huvudmålet är att driva och 
utveckla Glasbruksmuseet. 
Det ska vara tillgängligt året 
runt. Utbildnings- och kul-
turnämnden ansvarar även 
fortsättningsvis för fastighe-
ten och dess driftskostnader. 
Tekniska nämnden står för 
nödvändiga investeringar och 
planmässigt underhåll. För-
eningen Glasbrukets Vänner 
får ta ansvar för alla kostnader 
som är relaterade till musei-
verksamheten.

– Vår tanke är att kopie-
ra lite av det koncept som vi 
med framgång har använt på 
Repslagarbanan i Älvängen. 
Där finansieras verksamhe-
ten med entréavgifter, för-
säljning av souvenirer, lott-
försäljning, caféverksamhet 
samt bidrag och sponsor-
intäkter, berättar Börje Jo-
hansson.

Glasbruksmuseet kommer 
också att omfatta två andra 
föreningar, Surte Fotoklubb 
och Bruksongar.

– Fotoklubben och Bruks-
ongar har funnits i lokalerna 
sedan tidigare, men nu är de 
med i bildandet av den nya 
föreningen. Båda deras ord-
föranden, Bosse Sandberg 
i Bruksongar och Christer 
Samuelsson i Surte Foto-
klubb ingår i interimstyrel-
sen. Det var ett önskemål vi 
hade från början och det var 
skönt att alla gick med på det, 
berättar Börje Johansson.
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