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Mars månad ut kommer det att 
visas biofilm i Medborgarhuset. 
Sedan riskerar en epok att gå i 
graven.

– Det vore väldigt synd i så fall. 
Ale är en så pass stor kommun att 
vi bör kunna tillhandahålla en 
biograf för våra invånare, anser 
Hasse Andersson.

Den första filmen i Folkets 
Hus regi visades i Nol 1928. 1932 
var det premiär i Älvängens Fol-
kets Hus.

– 1963 flyttade biografen in 
i Medborgarhuset. Där har vi 
blivit kvar sedan dess, berättar 

Folkets Hus-föreståndaren Willy 
Kölborg.

Publiktillströmningen har 
varierat kraftigt under årens lopp. 
Intresset var på topp när bion lan-
serades första gången och det höll 
i sig fram till dess att tv-apparaten 
gjorde sin entré i folkhemmet.

– I slutet på 50-talet märk-
tes en nedgång, men i slutet av 
60-talet var publiken tillbaka 
igen. Nästa dipp kom i samband 
med videons genomslag, förkla-
rar Willy Kölborg.

– De sista åren har vi märkt en 
uppgång igen. Framförallt är det 

de svenska filmerna som lockar 
Aleborna till biografsalongen 
i Ledet. ”Så som i himmelen”, 
”Änglagård”, ”Åsa-Nisse” och nu 
senast ”Svinalängorna” är några 
goda exempel.

För att traditionen ska leva 
vidare krävs en investering i ett 
digitalt system. Från och med i 
höst, eller senast nästa vår, måste 
den nya tekniken vara installerad 
om kommuninvånarna ska kunna 
uppleva bio på hemmaplan.

– De kopior som vi använder 
oss av idag kommer inte längre 
att tillverkas. Av den anledningen 
måste det fram ett beslut huru-
vida Medborgarhusets bio ska 
finnas kvar eller inte, säger Hasse 
Andersson.

De nya kraven på modern 
teknisk utrustning skulle inne-
bära en investering på mellan 500 
000 kronor och en knapp miljon, 
beroende på vilken utrustning 
man väljer.

– Om vi väljer det dyrare 

alternativet får vi en komplett 
3D-anläggning. Ljud, ljus och 
utbildning ingår dessutom i pake-
tet, säger Willy Kölborg.

– Nu finns också möjligheten 
att få bidrag som täcker hälf-
ten av investeringskostnaden. 
Pengar finns att äska från Västra 
Götalands Regionen och Statens 
Filminstitut. Det kräver dock att 
vi får med kommunen som med-

finansiär, understryker Hasse 
Andersson.

I Lilla Edets kommun har 
satsningen på digital bio blivit 
en succé. Sedan nypremiären av 
Folkets Hus förra året har antalet 
biobesökare skjutit i höjden.

– Statistik från andra små orter 
i landet, som valt att satsa på den 
nya tekniken, ger samma bild. Jag 
är övertygad om att vi kan åstad-

komma en positiv utveckling 
även i Ale. Med digital teknik ges 
vi chansen att vidga vårt kulturut-
bud. Folkets Hus nationella sam-
arbete gör det nämligen möjligt 
för oss att visa direktsändningar 
från Riksteatern, Metropolitan 
och Dramaten. Hur roligt vore 
inte det?

JONAS ANDERSSON

Medborgarhusets bio hotas av nedläggningMedborgarhusets bio hotas av nedläggning
– Satsning på digital teknik ett måste

Först att köpa biljett till onsdagskvällens bio Svinalängorna 
var Solweig Dahlqvist. I kassan satt dottern Therese.

Michael von Rosen har agerat maskinist i Medborgarhuset i 37 år. Här ses han tillsammans med Folkets Hus-före-
ståndaren Willy Kölborg.

Britt-Marie och Leif Karlsson, Skepplanda, är trogna biobe-
sökare i Ledet. Nu hotas Medborgarhusets biograf av ned-
läggning om inte kommunen väljer att investera i den nya di-
gitala tekniken.

Marita Holmgren river biljetter och hälsar besökarna väl-
komna till bion i Medborgarhuset.

ALAFORS. Folkets Hus-rörelsen har visat biofilm i 
kommunen sedan 1928.

Årets säsong kan bli den sista.
– Vi kommer inte att kunna visa bio med nuva-

rande projektor utan måste gå över till den digi-
tala tekniken. Ska denna kulturella service finnas 
kvar måste kommunledningen ge besked om man 
är beredda att investera eller inte, säger Hasse 
Andersson, ordförande i den lokala Folkets Hus-
föreningen.
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Boende i Maden
Håll utkik efter erbjudande 

från Handelsbanken!

ÄLVÄNGENTEL: 0303-33 48 50

ALE. Fritidsgårdarna 
ska vara öppna sex av 
sju kvällar i veckan.

Ale Fritids satsning 
på kvällstid kan komma 
att betalas med en 
kraftfull neddragning 
under dagtid.

– Fritidsledare ska 
inte göra lärarnas jobb, 
de behövs på kvällarna 
efter skoltid, säger 
Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, 
Jan Skog (M).

Idag finns det många fritidsle-
dare som jobbar dagtid på kom-
munens högstadieskolor. Så 
kanske det blir även framöver, 
men inte på Kultur- och fritids-
nämndens budget.

– Anser skolan att de behö-
ver hjälp av fritidsledare under 
dagtid så får de själva anställa 
och betala den personalen. Vårt 
ansvar ligger efter skoltid, säger 
Jan Skog.

Ale Fritid planerar att spara 
1,5 Mkr på att ta bort dagtids-
personalen. Dessa pengar kan 
sedan användas för att finansiera 
öppethållandet av fritidsgår-
darna under kvällstid. Målet är 
att minst tre fritidsgårdar ska 
vara öppna sex kvällar i veckan. 
Mötesplats Ungdom i Ale gym-
nasium blir kvar med utökade 
öppettider.

– Den här satsningen är 

viktig. Vi vill att ungdomarna ska 
ha en naturlig träffpunkt i norr, 
söder och centrala Ale, säger Jan 
Skog.

Nu utreder förvaltningen vad 
satsningen kommer att kosta, 
hur mycket personal som krävs 
och vilka lokaler som är bäst 
lämpade.

Beskedet om Ale Fritids 
planer presenterades för fritids-
personalen i fredags. Förslaget 
om att mer eller mindre ta bort 
dagtidspersonalen spreds snabbt 
till eleverna. Kristina Raad, 17, 
i Ale gymnasium, startade omgå-
ende en Facebookgrupp med 
rubriken ”Vi som vill ha kvar 
våra fritidsledare dagtid”. Grup-
pen hade i måndagskväll över 
900 medlemmar.

– Genom SSU i Ale där jag 
sitter som ordförande har vi fått 
höra att fritidspersonalen bara 
ska jobba kvällstid. Det tycker vi 
är ett steg i fel riktning. Fritids-
ledarna är väldigt viktiga i skolan 
och för många ungdomar som 
inte trivs eller mår bra är de just 
fritidsledarna som de tyr sig till. 
Vi vill med den här Facebook-
gruppen visa vårt stora missnöje 
med förslaget och hoppas själv-
klart att kommunledningen lyss-
nar på oss, säger Kristina Raad.

Hon delar inte alls uppfatt-
ningen att kvällsöppna fritids-
gårdar är en viktig satsning i Ale.

– Fritidsgårdarna är redan 
öppna tillräckligt mycket under 

kvällstid. Det är inte bra att ung-
domar springer ute alla vardag-
kvällar. 

Kultur- och fritidschef, 
Michael Svensson, har bråda 
dagar, men understryker att inga 
beslut är tagna.

– Vi har fått i uppdrag av 
nämnden att utreda hur vi kan nå 
fler ungdomar och bland annat 
öka öppethållandet av fritidsgår-
darna. Den processen är igång 
och jag hoppas att både persona-
len och ungdomsrådet engage-
rar sig hårt. I slutet av maj ska vi 
presentera vår plan. Jag vill inte 
föregå den och att all dagtidsper-
sonal måste bort tror jag inte. Jag 
tror istället att vi har något riktigt 
bra på gång.

Men risken är att nämnden 
redan innan utredningen är 
klar tar beslut om att spara 1,5 
Mkr på dagtidspersonalen?

– Det finns två förslag till 
Kultur- och fritidsnämnden 
nästa vecka. Ett tjänstemanna-
förslag där vi med en restriktiv 
hållning till inköp och vikarie-
tillsättning tror oss kunna klara 
en budget i balans fram till dess 
att utredningen är klar. Nämn-
dens ordförande har föreslagit 
en besparing på 1,5 Mkr och 
ett sådant beslut kan självklart 
påverka vårt utredningsarbete. 
Vi får se vilken väg som nämn-
den väljer att gå, svarar Michael 
Svensson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Frukt&Grönsakshuset
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Inga fritidsledare dagtid
– De behövs kvällstid anser Skog (M)


