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Mer än bara mäklartjänsten. Arvskiften ••  Bodelningar  ••  Bouppteckningar  ••  Deklara-
tioner ••  Energideklarationer  ••  Fastighetsförmedling  ••  Gåvobrev  ••  Lösöreauktioner  ••   Röjning och 
städning ••  Samboavtal  ••  Skatteberäkningar  ••  Testamenten  ••  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 ••  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Gott om svängrum

Nu erbjuder vi en villa med utmärkt läge för 
barnfamiljen. Gillar du/dina barn att rida så har 
ni nära till Jennylunds ridklubb. Gediget
och centralt beläget hus som genomgått en hel 
del stora renoveringar under de senaste åren. 
Rymligt med bla. 4st sovrum. 145 kvm Boa och 
73 kvm Bia. 

Pris 2.330.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90.

Permanent/ fritid

Mysig villa, tre rum och kök om 60 kvm, fristående garage  vackert
belägen på stor tomt med utsikt över Hålsjön. Lämplig för såväl fritids
som åretruntboende. Ring för bokad visning.  

Pris: 850.000:-/hbj Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90

Hålanda

Vi säger grattis och trevlig resa 
till vinnaren André Saleh i vår utlottning av resechecken på 2500:-

Bohus

Trots att det inte fanns någon 
bokbuss i fjol så ökade ändå 
utlåningen på biblioteksen-
heterna, vilket även innefat-
tar skolbiblioteken i Bohus, 
Nol och Alafors.

– Bokbussen servade 

främst förskolor runtom i 
kommunen och det är väl en 
bidragande orsak till att utlå-
ningen av barnböcker ökat 
kraftigt på våra bibliotek, 
säger Margareta Nilson.

Den totala ökningen 2009 

var 4 %, vilket motsvarar 9 
364 fler lån än året innan. 
Siffran 2008 var 203 495 
lån att jämföra med fjolårets 
212 859. Huvudbiblioteket i 
Ale gymnasium står för den 
största ökningen (14 %).

– Bokbussen hade knappt 
10 000 utlåningar innan den 
drogs in, men faktum är att 
huvudbibliotekets ökning i 
fjol låg på 15 357. Det är en 
positiv och mycket glädjande 
utveckling som vi ser, säger 
Margareta Nilson.

Skjutit i höjden
Ljudböcker är den lånekate-
gori som har skjutit i höjden 
allra snabbast på senare tid. I 
likhet med bokutlåningen så 
utgör deckare den populä-
raste genren.

– Ljudböckernas inträde 
har gjort att vi har fått in 
en ny grupp av låntagare på 
biblioteken. Att deckare är 
så i ropet tror jag beror på 
medias publicitet av exem-
pelvis Stieg Larsson och 
Camilla Läckberg.

Många av Ales låntagare 
nyttjar den service som bibli-
oteket erbjuder på nätet. Det 
är bara att göra en reserva-
tion, så kommer ett mail när 
boken finns att hämta.

– Det blir allt fler som 

använder sig av den servicen. 
Det i sin tur gör att besö-
ken minskar. Vi har inte lika 
många människor som går 
runt och letar efter böcker, 
utan de gör istället ett med-
vetet val hemifrån, förklarar 
Margareta.

Positivt
Om utlåningsstatiken var 
positiv för Ales bibliotek i 
fjol så upplevde ändå verk-
samheten ett brokigt år. För-
utom att bokbussen drogs in 
försvann också två tjänster.

– Nu har vi precis trimmat 

in den nya organisationen 
och det här året ser vi inga 
förändringar i verksamhe-
ten. Jag är glad över att utlå-
ningen ökat trots att öppet-
tiderna på våra filialer mins-
kat, säger Margareta Nilson 
och fortsätter:

– Väldigt positivt är att 
kommunens skolor är så 
duktiga på att besöka oss. 
Biblioteket är en resurs, inte 
minst för svaga elever. Vi har 
möjligheten att hämta hem 
ljudböcker och har tillstånd 
av justitiedepartementet att 
bränna cd. I vissa fall är kom-

binationen bok och skiva bra 
ur inlärningssynpunkt.

Slutligen kan noteras att 
huvudbiblioteket kommer 
att få besök av Mats Ahl-
stedt i samband med en för-
fattarfrukost på Världsbok-
dagen den 23 april. Ahlstedt 
som för övrigt toppar försälj-
ningslistan hos Ale Bokhan-
del med boken ”Den röda 
damcykeln”.

Uppåt för biblioteken i Ale
– Statistiken talar sitt tydliga språk

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utlåningen ökar på Ales bibliotek. Här är det Mahan Zirdehi och Talia Cardell från Nödinge-
skolan som förser sig med lite litteratur med hjälp av bibliotekarie Birgitta Svensson-Berg.

TOPPLISTOR ALES BIBLIOTEK
Vuxenböcker:
1. ”Till dess din vrede upphör” av Åsa 
Larsson.
2. ”Den mörka ängeln” av Mari Jungstedt.
3. ”Sjöjungfrun” av Camilla Läckberg.
4. ”Det lömska nätet” av Helene Tursten.
5. ”Nattfåk” av Johan Theorin.

Barn- och ungdomsböcker:
1. ”Fotbollsmysteriet” av Martin Widmark.
2. ”Biblioteksmysteriet” av Martin Widmark.
3. ”Mumiemysteriet” av Martin Widmark.
4. ”Kärleksmysteriet” av Martin Widmark.
5. ”Zoomysteriet” av Martin Widmark.

Ljudböcker:
1. ”Sjöjungfrun” av Camilla Läckberg.
2. ”Flickan som lekte med elden” av 
Stieg Larsson.

3. ”Män som hatar kvinnor” av Stieg 
Larsson.
4. ”Luftslottet som sprängdes” av 
Stieg Larsson.
5. ”En plats i solen” av Liza Marklund.

Tidskrifter:
1. Hus & hem.
2. Populär historia.
3. Allt om trädgård.
4. Sayidaty: arab family magazine.
5. Illustrerad vetenskap.

Dvd-film:
1. ”Flyga drake”
2. ”Maria Larssons eviga ögonblick”.
3. ”Damernas detektivbyrå”.
4. ”Mamma mia”.
5. ”Australia”.

NÖDINGE. Utlåningen ökade på biblioteken i Ale 
kommun under 2009 jämfört med året innan.

Det visar färsk statistik som lokaltidningen 
kunde ta del av i förra veckan.

– Största ökningen sker på barnböcker. Alla 
kategorier ökar utom cd där det märks en fortsatt 
minskning, säger bibliotekschef Margareta Nilson.


