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Trevlig Midsommar  
önskar vi på
Alekontoret.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30

Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014
Visning varje onsdag kl. 16-18 och söndag kl. 12-14

Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.
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ÄLVÄNGEN. Buset nere 
vid Carlmarks gamla 
industriområde fortsät-
ter trots att kommunen 
stängslat in de förfall-
na byggnaderna.

Förra veckan fick 
Repslagarmuseet en 
nymålad vägg nerklott-
rad och det är långt 
ifrån första gången.

För att förhindra att ungdo-
mar håller till i de fallfärdiga 
rivningshusen på Carlmarks 
gamla industriområde i Älv-
ängen beslutade kommu-
nen tidigare i år att stängsla 
in byggnaderna i väntan på 
åtgärder. 

På Repslagarmuseet har 
man länge oroat sig för att 
den värdefulla repslagarba-
nan ska förstöras av ung-
domsgäng.

När personalen kom till 
jobbet i måndags morse 
möttes de av en tråkig syn. 
På den nymålade gaveln är 
det någon som klottrat med 
blå färg. 

– Vi är rädda att tillhål-
let nu blir utanför grindarna 
istället, säger Eva Carlbrand 
och Bernt Larsson tillägger:

– Vi har redan fått en hel 
sida av banan nerkladdad och 

det är ledsamt eftersom vi är 
så rädda om vår repslagar-
bana. Det spelar ingen roll 
att man försöker stängsla in, 
de kommer in ändå. 

Inväntat besked
Även om det är små brott det 
handlar om försöker de alltid 
att anmäla i ett försök att 
stoppa vandaliseringen. 

K a m e r a ö v e r v a k n i n g , 
menar Eva kanske skulle få 
folk att tänka efter en extra 
gång. 

Processen för att få röjt 
upp på området går framåt, 
om än i det tysta. Det menar 
Jan A Pressfeldt (AD), ord-
förande i Samhällsbyggnads-
nämnden. 

– Vi väntar på sanerings-

bidrag från staten, vilket jag 
kan tänka mig är klart om 
ett år. När vi fått beslutet, då 
kommer det att explodera. 
Då vet vi vilka spelregler 
som gäller, men innan dess är 
det tyvärr inte mycket vi kan 
göra.

En utdragen juridisk 
ansvarstvist med fastighetsä-
garnas rättsliga representant 
har pågått under flera år utan 
att man kommit närmare en 
lösning. 

– Vi vill inget hellre än att 
man ska sanera hela områ-
det, menar Bernt Larsson på 
Repslagarmuseet.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Oro för ökad vandalisering på Repslagarmuseet

Ledsna på klottret

Oroliga för sin bana. Bernt Larsson och Eva Carlbrand på Repslagarmuseet befarar att 
tillhållet för ungdomar istället ska bli utanför grindarna efter att kommunen stängslat in de 
förfallna byggnaderna på Carlmarks gamla industriområde. 

Klotter på den nymålade gaveln upprör.

SURTE. Det händer 
mycket inom biblio-
teksverksamheten för 
tillfället.

Inte nog med att Mer-
öppna bibliotek öppnats 
i Surte och Skepplanda, 
nu är det också premiär 
för Sommarboken.

Projektet invigs på 
huvudbiblioteket på 
onsdag och syftar till 
att stimulera läsandet 
för barn under lovet.

Det är Kultur i Väst som har 
fått projektpengar och initie-
rat Sommarboken. Många 
bibliotek har anslutit sig till 
projektet, däribland Ales 
enheter.

– Sommarboken är en 
metod för att hålla biblioteket 
levande under sommaren och 
uppmuntrar lustläsning för 
barn i olika åldrar, säger Sara 
Dahl, bibliotekarie i Surte.

När lokaltidningen 
kommer på besök har Sara 
Dahl precis fått besök av en 

klass från Surteskolan. Hon 
tar tillfället i akt att redogöra 
för Sommarboken med en 
omedelbar respons hos elev-
erna.

– Jag lånar de här, säger 
Aldina och håller upp en hög 
med tio böcker.

Tanken är att barnen ska 
låna böcker, vilka som helst, 
att läsa under sommarlovet. 
Titlarna fyller man i ett sär-
skilt häfte och senast den 31 
augusti ska underlaget vara 
inlämnat på någon av kom-
munens bibliotek.

– Då är man med i utlott-
ningen av böcker, förklarar 

Sara Dahl.
Två Sommarbokenträf-

far är inplanerade, onsdag 7 
augusti och fredag 30 augusti. 

– Tanken med de här träf-
farna är att öppna upp för 
boksamtal med någon av våra 
bibliotekarier, säger Sara.

Det finns också en hemsida 
(sommarboken.se) där lån-
tagarna kan surfa in och dela 
med sig av sina boktips.

– Vi hoppas att detta pro-
jekt ska växa på sikt. Alla insat-
ser för att stimulera läsandet i 
unga år är bra, avslutar Sara 
Dahl.

JONAS ANDERSSON

Sommarboken är här
– Stimulerar 
barns läsning 
på lovet

Sara Dahl, bibliotekarie i Surte, presenterar Sommarboken 
för Aldina och Maja.


