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Alla ni med någon typ av Sportlifekort kan helt 
kostnadsfritt träna på vilken Sportlifeklubb ni 
vill i hela Sverige mellan: 1 juni - 31 augusti.

För mer information kontakta någon av Sportlifes klubbar.

TRÄNA ÖVER GRÄNSERNA
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Kortet gäller hela juni, 
juli och augusti. 

För mer information kontakta 
någon av Sportlifes klubbar.

TRÄNA ALLA AKTIVITETER
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SURTE. Det första mer-
öppna biblioteket i Ale 
är invigt.

Det skedde i Surte 
förra lördagen.

Nu till helgen väntar 
ett nytt invigningska-
las – den här gången i 
Skepplanda.

Ale kommun har fått sitt 

första meröppna bibliotek. 
Innehavarna av ett meröp-
petlånekort kan nu besöka 
biblioteket i Surte från 
klockan sex på morgonen till 
nio på kvällen, varje dag året 
om.

– Detta innebär att vi har 
utökat öppettiderna i Surte 
från 16,5 timmar i veckan 
till 105 timmar. En enormt 

häftig satsning skulle jag 
vilja påstå. När många andra 
kommuner i landet gör 
besparingar på biblioteks-
verksamheten så gör vi i Ale 
tvärtom. Det är jag stolt över, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden.

En hel del surtebor 
besökte invigningen och pas-

sade på att ansöka om ett nytt 
låne- och tillika passerkort. 
Kortet utgör en personlig 
värdehandling.

– Farhågorna om att ska-
degörelsen skulle öka tror 
jag är överdriven. I Skåne, 
som har meröppna bibliotek 
på ett par ställen, har man 
inte upplevt några som helst 
problem. Jag tror snarare 

att låntagarna blir än mer 
stolta över sitt bibliotek och 
att verksamheten utvecklas, 
säger Isabell Korn.

– Ett meröppetkort går 
inte att skaffa fram på egen 
hand utan erhålls efter 
samtal med personalen. Man 
måste dessutom ha fyllt 18 år, 
berättar Isabell.

Skepplanda bibliotek har 

haft stängt ett par veckor på 
grund av renoveringsarbete, 
men står nu redo för nyinvig-
ning på lördag. 

Kultur- och fritidschef Michael Svensson i samspråk med nämndordförande Isabell Korn. 
Många surtebor kom för att ta del av invigningen av meröppet bibliotek förra lördagen.
Foto: Eva Albrechtsson

Ale kommun har fått sitt första meröppna bibliotek. Glädjande tycker bibliotekschef Eva 
Bünger, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn, samt bibliotekarierna Sara 
Dahl och Kristina Korn.                        Foto: Eva Albrechtsson
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– Och på lördag är det Skepplandas tur
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