
NÖDINGE. Det blir en ny 
kvinna på posten som biblio-
tekschef.

Eva Bünger tar vid där Mar-
gareta Nilson slutar.

– Det är en intressant 
kommun jag kommer till, kon-
staterar Eva.

Eva Bünger har arbetat inom biblio-
teksverksamheten i 30 år och 25 av 
dem i Partille. Hon är ursprungligen 
från Småland, men har bott i Göte-
borg sedan 1975.

– Det skedde en omorganisation 
i Partille samtidigt som jag firade 
25-årsjubileum i kommunen förra 
året. Jag kände att det fick räcka och 
skulle det bli ett sista ryck innan pen-
sioneringen så var det dags nu, för-
klarar Eva.

– Utmaningen ligger i att det är två 
kommuner som skiljer sig åt, Partille 
och Ale. Partille är kompakt, liten till 
ytan och invånarna har hög utbild-
ningsnivå. Kommunen saknar emel-

lertid identitet. 
Ale däremot är 
en till ytan stor 
kommun med 
flera identiteter 
i de olika sam-
hällena. Det 
är spännande 
tycker jag.

Hur väl 
känner du till 
Ale kommun?

– Jag har ingen koppling hit, så det 
gäller att läsa in sig. Vi har ett utbyte 
i Göteborgsregionen och inom regi-
onbiblioteken, plus att jag känt Mar-
gareta Nilson i många år. Det är väl 
det lilla jag vet om Ale.

Beskriv dig själv som ledare?
– Energisk och lugn.
Hur ser du på bibliotekets roll?
– Vi ska ha låga trösklar och inte 

vara förbjudande. Det har varit vårt 
mantra i Partille. Så tror jag att det 
är även här. Det gäller att tillmötesgå 
besökarnas önskemål så gott det går.

Ditt intryck av din nya 
arbetsplats?

– Det som har slagit mig är 
att det tycks råda en väldigt 
god stämning. Det är posi-
tiva och nyfikna människor 
som jobbar i organisationen, 
avslutar Eva Bünger.

NÖDINGE. Efter 36 år 
i kommunens tjänst 
tackar Margareta 
Nilson för sig.

På lördag gör hon sin 
sista arbetsdag som 
bibliotekschef i Ale.

– Det har varit en 
rolig tid, säger Marga-
reta till lokaltidningen.

En av Ale kommuns verk-
liga trotjänare tackar för sig. 
Margareta Nilson började 
som barnbibliotekarie på 
halvtid, med tjänstgöring i 
Skepplanda och Nödinge, 
för 36 år sedan. 1982 gick 

dåvarande bibliotekschef 
Birgit Svensson i pension, 
Margareta fick vikariera på 
posten, vilket senare blev en 
permanent lösning. 

– Det har hänt mycket 
under de här åren. Jag har 
fått vara med om att starta 
upp och lägga ner bibliotek. 
De roligaste åren var nog när 
vi flyttade in i Ale gymna-
sium. Det var en fantastiskt 
trevlig ledningsgrupp som 
tjänstgjorde då, med Kjell 
Frövenholt som en fantas-
tiskt bra förvaltningschef, 
säger Margareta och fortsät-
ter:

– Jag minns också med 
glädje åren som barnbiblio-
tekarie. Att få gå ut i en skol-
klass med en packe böcker 
under armen och få barnens 
omedelbara respons är fan-
tastiskt. 

Hur har biblioteksverk-
samheten i Ale förändrats 
under din tid vid rodret?

– Rent tekniskt har det 
hänt otroligt mycket. Till 
en början hade vi kortregis-
ter och utlåning skedde med 
hjälp av penna och stämpel. 
Vi var ganska sena med dato-
riseringen, den infördes först 
1995. Den senaste tekniken, 
som infördes ganska nyligen, 
är att vi har chip i böckerna 
och en självbetjäningsdisk. 
Det var roligt att få vara med 
om den utvecklingen innan 
man gick i pension.

Hur har bibliotekets roll 
i samhället förändrats?

– På det sättet att vi upp-
levs mer som en informa-
tionscentral idag. Det sker 
mycket informationssökning 
på biblioteken med hjälp 
av våra databaser, tågresor 
bokas, bankärenden utförs, 

e-postadresser läggs upp och 
så vidare, säger Margareta.

– Medierna som finns 
att tillgå på biblioteken har 
också förändrats. Idag är det 
inte bara böcker som till-
handahålls utan e-böcker, 
film och ljudböcker för att ta 
några exempel.

Hur ska du tillbringa 
livet som pensionär?

– Jag är ordförande i Tea-
terföreningen i Ale och det 
tar mycket av min tid. Jag ska 
dessutom börja studera på 
Nordiska Folkhögskolan, en 
kurs i nordisk kultur, konst 
och litteratur. Som pensionär 
ges man också större möjlig-
het till att kunna resa.

Kommer du att bli en 
flitig biblioteksbesökare?

– Självklart! Jag kommer 
nog att vara här en hel del, 
om inte annat så minst en 
gång i månaden eftersom 
teaterföreningen har sina 
årsmöten förlagda till Ale 
gymnasium.
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Dags att vända blad för Margareta Nilson
– Trotjänare går i pension
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Margareta Nilson (t h) går i pension och slutar som bibliotekschef i Ale kommun. Hon efter-
träds av Eva Bünger.

Eva Bünger tar över

Eva Bünger.

EVA BÜNGER
Ålder: 58.
Bor: Göteborg.
Intressen: Film och trädgården.
Senaste lästa bok: Strindbergs 
”En dåres försvarstal”.
Kändis som jag vill bjuda på 
lunch: Bengt Göransson, före 
detta utbildnings- och kultur-
minister. Han är en genuin folk-
bildare.
Drömresa: Storbritannien. 

Årsmöte
Tisdag 27 mars kl 18

Backa Säteri, Nödinge
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar •

Föranmälan till
ericson.barbro@gmail.com

sven.kleinkoenen@yahoo.se

i Ale

Välkomna!
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Kallelse till 

ÅRSMÖTE
Lördagen den 24 mars kl 13.00 

håller Ale arbetarekommun 

årsmöte på Folkets hus i Nol. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på något att äta!

Välkomna!

Starta en utmaning på utrotahungern.se 
och bjud in dina vänner att gå med. 
Det kostar 20kr och pengarna går till 
kampen mot hungern i världen.
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Nu är det dags att starta 
upp nattvandring
i Skepplanda igen

IInnfffooorrmmaattiiioonnssmmööttee
Måndag 2 april kl 18:30

Alboskolans Matsal
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