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NÖDINGE. Ale bibliotek 
stänger – fast bara till-
fälligt.

En ombyggnad 
kommer att ske då nya 
självbetjäningsautoma-
terna ska installeras.

– Servicen för våra 
låntagare kommer att 
förbättras avsevärt, 
säger bibliotekarie Eva 
Albrechtsson.

Under en knapp vecka, 14-20 
september, kommer Ale bib-
liotek att hålla stängt. Delar 
av nuvarande lånedisk ska 
tas bort, elarbeten utföras, 
nya självbetjäningsautomater 
installeras liksom larmbågar.

– Vi hade en förhoppning 
om att kunna genomföra pro-
jektet under sommaren, men 
det gick inte för leverantören. 
Det är lite olyckligt att stäng-
ningen kommer just nu när 
trycket är som störst, säger 
Eva Albrechtsson men låter 
samtidigt meddela:

– Författarfrukosten med 
Camilla Ceder som vi ska 
ha nu på lördag påverkas inte 
av den tillfälliga stängningen. 
Gästerna kommer precis som 
vanligt att hålla till på andra 
våningen.

Allt material på Ale bib-
liotek förses nu med ett chip. 
Chippen ska användas för att 
med hjälp av radiovågor sköta 
in- och utlåning i framtiden.

– Det var på tiden att byta 
system. Fortsättningsvis ska 
man kunna lägga 5-7 böcker 
på plattan och låna allt på en 

gång. Det kommer inte att 
vara så noga med streckko-
der och allting blir så mycket 
smidigare. Låntagarna behö-
ver inte ens ha med sig sitt 
lånekort, det räcker med 
personnumret, förklarar Eva 
Albrechtsson.

Frigöra tid
Samtliga enheter som ingår i 
Bibliotek i Väst kommer att 
installera nya självbetjänings-
automater. En gemensam 
upphandling har skett.

– Det nya systemet ska 
finnas på alla bibliotek i Ale 
men det är bara Älvängen och 
Skepplanda som, förutom 
Nödinge, kommer att ha 
självbetjäningsstationer. Det 

är emellertid bara huvudbib-
lioteket som kommer att hålla 
stängt.

Förhoppningen är att 
självutlåningen och självå-
terlämningen ska öka till 90 
procent mot nuvarande 50 
procent. Det i sin tur gör att 
bibliotekspersonalen kan fri-
göra mer tid till att serva lån-
tagarna.

– Ta exempelvis när en 
skolklass kommer på besök 
och vill låna 50-100 böcker. 
Istället för att vi står vid låne-
disken kan vi vara ute och 
vägleda låntagare i bibliote-
ket. Det nya systemet genere-
rar många mervärden, avslu-
tar Eva Albrechtsson.

JONAS ANDERSSON

Självbetjäningsautomater i Ale bibliotek

Nya självbetjäningsautomater ska installeras. Det inne-
bär att Ale bibliotek kommer att hålla stängt under perioden 
14-20 september.

LILLA EDET. En näringslivs-
undersökning rankar Lilla 
Edet bland de fem bästa 
kommunerna i Business 
Region Göteborg.

I förra veckan presente-
rades resultatet av Insikt, 
en landsomfattande NKI-
undersökning (Nöjd Kund 
Index) av 166 kommuners 
service och myndighetsut-
övning gentemot närings-
livet. Lilla Edets kommun 
hamnar, med stigande 
siffror, bland de fem bästa 
kommunerna inom Business 
Region Göteborg. Förutom 
en kraftig förbättring på 
miljö- och hälsoskydd är 
det framför allt kvalitets-
höjande faktorer som ökad 
effektivitet och bättre bemö-
tande som höjer Lilla Edets 
kommun.

Enkätundersökning
På uppdrag av SKL har en 
enkätundersökning genom-
förts där 36 200 företag fått 
möjlighet att besvara frågor 
om vad de anser om kom-
munens service och myn-
dighetsutövning. I under-
sökningen har man tittat till 
kvalitetshöjande faktorer 
så som bemötande, infor-
mation, med mera, samt 
myndighetsfaktorer där man 
tittat på avslutade ärenden 
under 2010 inom områdena 
serveringstillstånd, brandtill-
syn, markupplåtelse, bygglov 
och miljö- och hälsotillsyn.

Årets resultat visar en klar 
förbättring inom miljö- och 
hälsoskydd där Lilla Edets 
kommuns höjer NKI-värdet 
från 2008 med hela 8 steg. 
Även satsningen på kvalitets-
höjande faktorer, som ökad 
effektivitet och bättre bemö-
tande, har även det fått stort 
genomslag. 

– Vi är på rätt väg, men 
mycket arbete återstår, säger 
Kajsa Jernqvist, närings-
livsutvecklare. – Med kom-
munens nya webbplats som 
lanseras våren 2012 och vårt 
fortsatta interna arbete med 
bemötande hoppas vi kunna 
förbättra oss ytterligare, 
avslutar Kajsa Jernqvist. 
FOTNOT. Av de 13 kommunerna inom 
Business Region Göteborg placerade 
sig Öckerö i topp och Ale kommun 
allra längst ner.                  ❐❐❐

Näringslivsklimatet i 
Lilla Edet på frammarsch

Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.       
Arkivbild: Jonas Andersson

ALE. Höstens före-
tagarträffar är inplane-
rade.

Det börjar med en 
sopplunch den 30 sep-
tember i Pollex nya 
lokaler i Nödinge.

Ett spännande möte 
blir det sedan den 26 
oktober då Ale gästas 
av Boris Lennerhov, vd 
för Gekås i Ullared.

Kommunens företagare har 
många intressanta program-
punkter att se fram emot när 
höstmörkret infaller. Jan 

Lindblom, regionsansva-
rig på BNI, Business Net-
work International, är hu-
vudgäst när Ale Företagsfo-
rum bjuder in till sopplunch 
sista fredagen i september.

– BNI jobbar enligt ett 
internationellt koncept. Jan 
kommer att berätta hur nät-
verk och personliga rekom-
mendationer kan leda till nya 
kontakter och kunder, säger 
Jerry Brattåsen.

– I samband med lunchen 
får vi också möjlighet att ta 
del av Pollex nya lokaler på 
Rödjans väg. 

Köpmännen får sitt lyst-

mäte onsdagen den 26 ok-
tober. Boris Lennerhov 
kommer då att föreläsa i sam-
band med ett kvällsmöte.

– Boris är en sann entre-
prenör som förhoppningsvis 
ska inspirera våra köpmän i 
kommunen. Gekås i Ullared 
är unika i sitt slag och Boris 
Lennerhov är en unik person-
lighet, säger Jerry Brattåsen.

Höstens andra och avslu-
tande sopplunch sker den 22 
november med Swedbank 
som programvärd.

JONAS ANDERSSON

Boris Lennerhov kommer till Ale
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Hjärtligt välkomna! / Lena
Adress: Kapellvägen 9 (på höger sida bakom ÄIAB)

Öppet: Måndag - Fredag 11-18

Tel: 0303-74 96 34 | mail: lena@stewart.se

Endast kontantbetalning. Kan ej längre ta kortbetalning.

G Ö T E B O RG – K I E L

Läs mer och boka på stenaline.se, 
031-704 00 00 eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift vid personlig service.

/person 
2 kvällar ombord och en heldag i Kiel

GÖTEBORG–KIEL 
Shoppa 

i Tyskland
fr 1155:-

Vår svenska krona är fortfarande stark och du shoppar 

riktigt smart, billigt och kul både ombord och i Tyskland. 

Så lämna vardagen och checka in på vårt fl ytande hotell! 

Ombord kopplar du av och umgås till god mat och dryck. 

Gratisbuss avgår från Stenaterminalen i Kiel till CITTI 

PARK, ett av norra Tysklands största shoppingcenter 

med ca 80 butiker.

*I priset ingår båtresa Göteborg–Kiel t/r med vändande båt, frukost t/r samt bekväm 2-bäddshytt med över- och underbädd utan    

  havsutsikt. Priset gäller vid 2 personer i hytten. Enkelhytt och övriga hyttkategorier ordinarie tillägg. Begränsat antal platser.


