
2010  |   vecka 40  |   nummer 34  |   alekuriren 9

SURTE. Surte-Bohus 
Biblioteks- och kultur-
förening höll årsmöte i 
tisdags.

Ett 50-tal medlem-
mar hade slutit upp i 
Kulturhuset.

Mötet bjöd inte på 
några större överrask-
ningar och Doris Hell-
man fick förtroendet 
att leda föreningen i 
ytterligare två år.

– Ett år går fort och ett års-
möte hos oss likaså.

Det konstaterade Doris 
Hellman sedan hon blivit 
omvald till ordförande i 
Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening.

– Det blev så även om jag 
gärna hade sett att någon 
yngre kraft tagit vid. Vi får 
hoppas att så blir fallet om 
två år, säger Doris till lokal-
tidningen.

Årsmötesförhandlingarna 
genomfördes raskt och där-
efter stundade underhållning 
med Lena Molander och 
Ingela Jendman-Hade.

– De tolkade Frödings 
livshistoria. Det serverades 
dikter och berättelser. En 
del verk var tonsatta. Det var 
njutbart, förklarar Doris.

Nästa arrangemang i 
kulturföreningens regi blir 
tisdagen den 12 oktober 
då programpunkten Röda 
Rummet genomförs på Surte 
bibliotek.

Styrelsen för Surte-Bohus 

Biblioteks- och kulturfören-
ing fick följande utseende: 
Ordförande: Doris Hellman. 
Kassör: Olavi Kettunen. 
Vice ordförande: Weimar 
Sundh. Sekreterare: Laila 
Andersson. Ledamot: 

Karin Svensson. Supple-
anter: Tove Mouritsen och 
Mona Karlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Doris Hellman kvar som ordförande
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Har du alla 
nycklar till 
banken?

Inspirationsdagar
på samtliga kontor i Ale

Tisdag 12 oktober kl 18
Tisdag 19 oktober kl 18
Tisdag 26 oktober kl 18

Föranmälan:
Älvängen: kala03@handelsbanken.se, tel 0303-33 48 50
Ale Torg: chni19@handelsbanken.se, tel 0303-33 67 30

Surte: alas01@handelsbanken.se, tel 031-336 1580

Vi lär dig komma 
igång med bank 

på internet.
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Älvängen, Ale Torg, Surte
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Doris Hellman fick förnyat förtroende som ordförande när 
Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförening höll årsmöte i 
tisdags.
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