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NÖDINGE. Aleborna 
uppskattar sina biblio-
tek.

Lånen ökar för andra 
året i rad.

– Vi går mot ström-
men. När många bib-
liotek i landet uppvisar 
en vikande trend är det 
precis tvärtom här, sä-
ger bibliotekschef Eva 
Bünger.

Totalt gjordes 243 864 lån på 
Ales bibliotek under 2012. 
Det är en ökning med 7 pro-
cent.

– Då ska vi ändå komma 
ihåg att vi noterade en 
ökning med 8 procent året 
dessförinnan. Vi har således 
ökat våra siffror två år i rad, 
förklarar bibliotekarie Eva 
Albrektsson.

Det är inte bara bokut-
låningen som bidrar till 
uppgången. Musik, tal- och 
ljudböcker samt film är 
också produkter som lånta-
garna efterfrågar i allt större 
utsträckning.

– Vi såg en tydlig effekt när 
vi sänkte utlåningskostanden 
för film från 20 till 10 kronor, 
säger Eva Albrektsson.

– Att vi också ser en ökning 
på antalet utlånade talböcker 
är ett bevis på att vi jobbar 
rätt. Biblioteken ska vara till 
för alla och talböcker vänder 
sig i första hand till personer 
med funktionsnedsättning. 
Noterbart är emellertid att 
personer som tillhandahåller 
tjänsten Daisy direkt till sin 

dator inte finns med i statis-
tiken.

Den största ökningen av 
”vanliga” lån stod biblioteket 
i Älvängen för, lånen ökade 
med 11 procent. Nästan 
lika mycket ökade lånen på 
huvudbiblioteket i Nödinge.

– Utlåningen av barn-
böcker har stuckit iväg och 
en del av förklaringen kan 
tillskrivas den inflyttning 
som har skett på dessa orter, 
säger Eva Albrektsson som 
också tror att systemet för 
självutlåning på biblioteken 
påverkat statistiken i positiv 
riktning.

– Aleborna finner inte 
längre några hinder att låna 
böcker. Det känns väldigt 
kul att våra bibliotek ligger 
i framkant med den nya tek-
niken.

Hur är det med e-bok-
lånen?

– De ökade med hela 242 
procent jämfört med året 
innan. E-bokslånen utgjorde 
dock endast två procent av de 
totala bibliotekslånen. Med 
e-bokslån menas att man 
lånar en bok att kunna läsa 
på sin dator, surfplatta eller i 
sin så kallade smartphone. Vi 
köper den här tjänsten av de 
stora förlagen. Ale bibliotek 
debiteras 20 kronor per ned-
laddning och hittills har det 
utgjort tio procent av vårt 
anslag, säger Eva Bünger och 
fortsätter:

– Vi vill gärna vara en del 
i utvecklingen och tillhanda-
hålla e-böcker, problemet är 
kostnaden och att vi inte får 
lika mycket pengar över till 
annan verksamhet. Det har 

i sin tur medfört att vi har 
begränsat e-bokslånen till två 
böcker per vecka.

Bibliotekslånen i Surte 
och Skepplanda ökade mar-
ginellt, en respektive tre pro-
cent.

– Det ska dock bli intres-
sant och se vad satsningen på 
Meröppna bibliotek för med 
sig. Förhoppningen är att 
komma igång med projektet 
i början av april, säger Eva 
Bünger.

Under våren räknar också 
Ale biblioteksverksamhet 

med att kunna presentera sin 
nya hemsida. 

– Vi hade 77 000 besökare 
på vår hemsida i fjol vilket 
också var en ökning med 11 
procent. Nu går vi samman 
med Tjörn, Stenungsund, 
Öckerö, Orust och Kungälv 
och satsar på en gemensam 
hemsida. Därifrån ska man 
kunna klicka sig vidare till 
respektive kommun, säger 
Eva Albrektsson.

Några andra nyheter att 
rapportera om?

– Vi kan slå ett slag för 

den författarfrukost som 
kommer att äga rum på bib-
lioteket i Nödinge lördagen 
den 9 mars. Vi gästas av Ellen 
Mattsson från Uddevalla, 
som förutom att hon är en 
duktig författare också är en 
flitig kulturdebattör, avslutar 
Eva Bünger.

– Och i vår förbättras tillgängligheten ytterligare

Bibliotekslånen fortsätter öka i Ale
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Bibliotekslånen ökade i Ale för andra året i rad. Ales biblio-
tek lånade 2012 ut 16 000 fl er böcker än året innan.

Bibliotekschef Eva Bünger och bibliotekarie Eva Albrektsson.

Söndag den 27 januari 
hade Vänsterpartiet i Ale 
årsmöte. Johnny Sundling 
omvaldes till ordförande 
och Christer Pålsson till 
kassör. Övriga i styrelsen är 
Birgitta Andersson, Maria 
Bergéus, Ann Jeanette 
Ferm, Kjell Gustavsson 
och Ingmarie Torstensson 
med Ritha Jarlegren och 
Mohammad Nashabat som 
ersättare.

Under årsmötet avtacka-
des Göran Karlsson, som 
flyttat från kommunen och 

i samband med detta avsagt 
sig sina uppdrag i Ale kom-
munfullmäktige och kom-
munstyrelsen. Göran har 
gjort många fina insatser. 
Under ett antal år hade han 
till exempel ett tungt upp-
drag i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Vi önskar 
honom lycka till i fortsätt-
ningen och kommer att 
sakna honom.

Partiföreningen firar i år 
40-årsjubileum. I samband 
med att storkommunens 
bildande slogs partifören-

ingarna i Starrkärr, Surte, 
Bohus, Nödinge och Agnes-
berg ihop till en förening. 
Initiativtagare till detta 
var Kenneth Andersson 
tillsammans med Kjell Gus-
tavsson som fortfarande är 
aktiv i föreningen.

Nu fortsätter Vänster-
partiet i Ale arbetet med att 
försvara välfärden och arbeta 
för ett solidariskt samhälle.

Styrelsen
Birgitta Andersson

Göran Karlsson avtackad på Vänsterpartiets årsmöte
Gaisare i med och motgång. Göran Karlsson avtackades på Vänsterpartiets årsmöte.

Fd Krogen. Nu i ny regi.

Fd Krogen. Nu i ny regi.

HAPPY
HOUR
I BAREN

Smygpremiär 
 fredag 8 februari 

INTERNATIONELLT KÖK

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

ORDINARIE ÖPPETTIDER
Vardagar 11-22

Tors Quizkväll fr kl 19
Fredagar 11-03
Lördagar 12-03
Söndagar 12-21

Afterwork fre 16-20

Nya

VI BJUDER PÅ EN 
HÄRLIG BUFFÉ kl 16-20 
I HELT NYRENOVERADE LOKALER

Nya


