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I början på 1900-talet fanns 
det ett stort behov av folkbild-
ning. Det var självklart de ideella 
krafterna som tog initiativet. Det 
talades inte om den offentliga 
sektorn då. På 1930-talet startade 
ABF ett bibliotek i Alvhem. Det 
flyttade senare till Ramstorps för-
samlingshem.

I Hålanda hade SLS bibliotek 
i Grankärr, senare i bygdegården 
i Verle. Festplatsen Granvatt-
net drevs till 1961 av RSDUK, 
Risvedens SocialDemokratiska 
UngdomsKlubb. En del av över-
skottet gick till ett bibliotek i 
Drängedalen. 

1934 startade JUF, Jordbru-
karungdomens förbund, ett 
bibliotek i Skepplanda. Samma år 
startade Svenska Landsbygdens 
Studieförbund, SLS, sitt biblio-
tek. 1951 hade man 296 böcker i 
Skepplanda bygdegård. Det var 
öppet måndagar 20-21. 

Skepplanda och Hålanda blev 
Skepplanda storkommun 1952. 
Då tog kommunen över de ideellt 
drivna biblioteken. Huvudbib-
liotek fanns i Skepplanda byg-
degård, filialer i Alvhem, Verle, 

Livered och Drängedalen. 
1970 var bokutlåningen nära 

7 000 ex, 1971 nära 10 000. 1972 
började man marknadsföra sig. 
Öppethållandet ökades från 
två till fem timmar per vecka 
och utlåningen steg till 17 000 
böcker. Personal anställdes. Bok-
beståndet ökades från cirka 5 000 
band till cirka 12 000 band, dels 
genom inköp från antikvariat dels 

genom lån från läns-
biblioteket i Borås. 

I december 1973 
öppnades Skepp-

landa bibliotek. Trevlig perso-
nal och generösa öppettider, 
21 timmar i veckan. Det ljusa, 
vackra biblioteket blev en succé. 
Utlåningssiffrorna sköt i höjden. 
I entrén installerade Sven O 
Hamlet sitt konstverk ”Passage”. 
I fönstren i Skepplandarummet 
monterade Lilian Hamlet tre 
textilier, Vadbacka bro, hällrist-
ningarna vid Jätteberget och stig-
porten vid Hålanda kyrka. 

På 1990-talet skulle Ale bygga 
ett gymnasium med bibliotek. 
Alla bibliotek utom Nödinge 

skulle läggas ner. Men politiken 
underskattade den slumrande 
kraften i samhällets ideella sektor. 
I norra Ale bildades Bibliotekets 
vänner. I Surte bildades en kul-
turförening som försvarade Surte 
bibliotek. Man började med en 
namninsamling mot nedlägg-
ningarna. Skepplanda och Surte 
bibliotek räddades. Folkbibliote-
ken i Nol-Alafors och Älvängen 
stängdes. Så småningom låste 
politiken upp dörren till bibliote-
ket i Älvängen och vuxna skatte-
betalare fick åter komma in.

Bibliotekets vänners 
framgångar analyserades av 
Niklas Theodorsson i en 
licentiatuppsats 2001. Det 
lokalas uppror. Om aktions-
grupper i den kommunala 
demokratin. 

Bibliotekets vänner blev 
därefter en förening som 
bland annat bidrar till att 
fylla biblioteken i Älvängen 
och Skepplanda med föreläs-
ningar. Men beredskapen för 
nya strider finns kvar.

I juni 2013 kom ett nytt 
bibliotekskoncept, Meröppet 
bibliotek. Registrerade lån-
tagare kan besöka biblioteket 
mellan 06 och 21 alla dagar. 
Man tog ett steg i riktning 
mot det som är Bibliotekets 
vänners mantra: Biblioteket 
skall vara samhällets vardags-
rum. Vuxenstuderande berät-
tar hur de nu kan gå hemifrån 
och sitta på biblioteket i 
lugn och ro med sina studier. 
Andra berättar hur de kan 
göra ärenden när det passar 
dem utan att vara beroende 
av öppettider.

Bo Björklund

Skepplanda bibliotek firar sitt 40-årsjubileum den här veckan. Bilden är tagen i juni i år då invigningen 
av Meröppet bibliotek ägde rum.     Arkivbild: Jonas Andersson

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

under ledning av Åsa Gunnervik. Musiker: Dhan Hector, 
klaviatur, Sören Backman, bas, Mikael Björck, gitarr,  
Lennart Johansson, trummor. Präst Martin Lindh. Fri entré. 
Kyrkan öppnar 17.30. 

Söndag 8/12 kl 18 Ytterby kyrka

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Avgift: 50:-/person
Anmälan senast den 10 december 

till församlingsexpeditionen 
0303-444 000

mån, tis, ons och fre 9.00-12.00 

Välkommen till  

Nols kyrkas 
traditionella 

Julbord
Tisdagen den 17 december  

kl. 18.00-21.00

På programmet:
 Jultallrik - Julgodis  
 Sång och musik - Kaffe - Andakt

Varmt välkomna!

En varmare Jul!

Församlingen har startat 
en klädsinsamling för att stödja
Göteborgs Stadsmission i arbetet 
bland de hemlösa.
Stadsmissionen behöver:
Praktiska varma vardagskläder 
som underställ, grova skor och rejäla 
jackor. Främst herrkläder.

Har Du varma praktiska kläderhängande 
i garderoben?
Kontakta församlingens diakoniarbetare:
Ingela Fransson 0303-444 031
Josefin Brander 0303-444 022 
Ingemar Carlsson 0303-444 012
Insamlingen pågår t.o.m söndag 15/12.
Kläderna distribueras följande vecka.

Ett stort och varmt TACK till er alla 

som på olika sätt bidragit

till att vi samlat in 22.500 kr!

Ale Skövde Kyrkliga syförening

Skepplanda Pastorat

NYVALDA KYRKOFULLMÄKTIGE

Mandatperiod 2014 - 2017

Sammanträder
Tisdag 10 december k 19.00

Plats: Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson
Lödöse och Skepplanda-Hålanda 

församlingar

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

– Nu firas 40-årsjubileet

Skepplanda bibliotek i backspegeln

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Onsdagsträff 11 december
Nödinge församlingshem 13.00
Julavslutning med gröt och julsång.
Alla välkomna
 
Julfest söndag 15 December
Surte kyrka 16.00 Avslutning för barn och ungdomsgrupper
Luciatåg av miniorbarn och förskolan Paradiset och musikal
av barnkören Peacedrums.
Festen fortsätter i församlingshemmet med Fika,
dans kring granen och Tomten delar ut klappa till alla barn.


